
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 23-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. Dóra Ottó és Fekete 
Zsolt  képviselő  urak  bejelentették  távolmaradásukat.  Jelenlévő  képviselők  száma  13  fő, 
megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozatba 18. napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat a Megyei Területfejlesztési  
Konzultációs  Fórumba  történő  delegálásra” című  előterjesztést  polgármesteri  előterjesztésben. 
Javasolja  továbbá  a  tárgysorozatról  levenni  a  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  
Társulása  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  
valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotására„ című,  a 
meghívóban  1.c)  napirendként  jelzett  előterjesztést.  A levétel  oka,  hogy a  Közgyűlés  döntését 
megelőzően a társult önkormányzatok mindegyikének jóváhagyó döntésével rendelkezni kell.

A tárgyalásra javasolt  napirendi pont írásos előterjesztését  pótlólagos kiküldéssel kapták meg a 
képviselők.

További módosító javaslat nem hangzott el, így a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1) a) Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000.(III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Peleskei-Balázs  Rita,  az  Egészségügyi-Szociális 
Központ igazgatója

b)  Javaslat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátásokról  szóló  15/2000.
(V.29.) Ör. sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Peleskei-Balázs  Rita,  az  Egészségügyi-Szociális 
Központ igazgatója
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2) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész           

3) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996. (IV. 29.) 
Ör. sz. rendelet módosítására                                              
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

4) Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezetének vezetője

5) Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  létrehozására  és  működtetésére 
irányuló megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
A napirend tárgyalásához meghívott: Telekné Dézsi Piroska, a Munkaszervezet vezetője

6) Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt, önállóan működő 
költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fodorné Kovács Erzsébet, a KIGSZ igazgatója és 

Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

7) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  és  Mátraszele  Község  Önkormányzat 
intézményfenntartó  Társulásának  Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Intézkedési  és  Akcióterve 
felülvizsgálatára         
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott:   Vincze László, Mátraszele polgármestere 

8) Javaslat óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2012/2013-as nevelési évre és tanévre
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda igazgatója 
- Simon Tibor, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója

9) Javaslat  a  2012/2013.  tanévben  a  szakképzési  évfolyamokon  indítható  osztályok  
engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott: az érintett iskolák igazgatói

10)Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között fennálló 
hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója       
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11) Javaslat  a  2012.  évi  bérlakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására,  valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2011. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója      

12) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám alatti 
ingatlan értékesítésére                               
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13) Javaslat 4569/2 hrsz-ú idegen felépítmény alatti altalaj értékesítésre történő kijelölésére 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14) Javaslat a KÖZOP-5.5.0-09-2010 számú pályázati projekt keretében az "Intermodális közösségi 
közlekedési központ kialakítása Salgótarjánban" című projektjavaslattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

15) Javaslat a 234/2010.(XII.16.) Öh. sz. határozat visszavonására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

16)Javaslat  a  Salgótarján  Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesület 
turisztikai pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Palásthy Tamás, a Salgótarjáni Helyi TDM Közhasznú 
Egyesület elnöke

17)Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

18)Javaslat a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

19) a) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 2013 – 2015. évekre várható összegének megállapítására 
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  …/2012.(...)  önkormányzati  rendelete  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

20) Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Csatornamű 
Szolgáltató  Kft.  között  2010.  április  30-án  létrejött  Beruházási  megállapodás  és  Bérleti 
előszerződés  közös megegyezéssel történő megszüntetésére       
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Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
A napirend tárgyalásához meghívott: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója

21) Javaslat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
igazgatója 

22) Javaslat a Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítésére irányuló pályázat benyújtására     
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda 
igazgatója 

23) Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  szervezeti  keretein  belül  színházi 
tevékenység támogatására   
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója

24) Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtárral megállapodás megkötésére, 
a fiókkönyvtárak 2012. évi működtetésére             
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A napirend  tárgyalásához  meghívott: Pádár  Lászlóné  igazgató,  Nyitott  Könyv  Olvasókör 
Egyesület – TEMI Könyvtár 

25) Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: a családi napközik fenntartói 

26) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával megkötendő 
együttműködési megállapodásra
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester                            
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr.Egyed Ferdinánd, az SZNÖ elnöke

                    
Zárt ülésen:

27)Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda a polgármesteri tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki. Tájékoztatja a 
Közgyűlést,  hogy  a  Nógrád  Volán  Zrt.  keresetét,  amely  a  helyi  tömegközlekedésre  kötött 
közszolgáltatási  szerződés  módosítására,  valamint  a  2010.  évi  174.463.000  Ft  veszteségnek  az 
önkormányzat általi megtérítésére irányult  – a Nógrád Megyei Bíróság elsőfokon elutasította. A 
Nógrád Volán Zrt. a bíróság ítéletét megfellebbezte, a fellebbezést a Fővárosi Ítélőtábla 2012. május 
15-én tárgyalja.
Elmondja továbbá,  hogy  megérkezett  a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszlevele  a Nemzeti 
Fejlesztési  Ügynökség  által  az  ÉMOP-2.2.1-11.  számú,  „Üzleti  célú  szálláshelyek  fejlesztése” 
című,  társadalmi  vitára  bocsátott  pályázati  felhívás  tervezetével  kapcsolatban.  A minisztérium 
megalapozottnak  tartja  azt  a  módosítási  javaslatot,  mely  a  szálláshelyek  fejlesztését  ott  tartja 
indokoltnak, ahol turisztikai attrakciók találhatók, illetve ahol a vendégforgalom a regisztrált TDM 
szervezet  működési  területén  éri  el  a  kívánt  szintet,  mely  nagyobb  Salgótarján  közigazgatási 
területénél, így kedvezőbb lesz a pályázatot benyújtani szándékozó vállalkozások számára. 
Reagál  a  sajtóban a  napokban megjelent  ellenzéki  megnyilvánulásra,  mely szerint  neki,  mint  a 
Regionális Fejlesztési Tanács tagjának a társadalmasítás előtt módjában állt volna jelezni, hogy a 
kiírásban  ne  szerepeljen  a  regisztrált  szálláshelyek  száma.  Tájékoztatja  a  közvéleményt  és  az 
ellenzéki  képviselőket,  hogy  a  tervezet  kiírásakor  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  már  nem 
működött,  így  sem  neki,  sem  Becsó  Zsolt  képviselő  úrnak  nem  volt  lehetősége  véleményt 
nyilvánítani. 

Ercsényi  Ferenc: Az  önkormányzatiság  elmúlt  20  évére  való  visszaemlékezést  egy  ünnepi 
Közgyűlés  keretén  belül  jó  ötletnek  tartja,  szép  gesztus  volt.  Azzal  kapcsolatban  azonban 
hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyek kis odafigyeléssel elkerülhetők lettek volna. Számos 
képviselő elfogadta a meghívást, jelen voltak a Közgyűlésen, sokan évek óta nem látták egymást, 
így az  ünnepi  Közgyűlés  jó  alkalom volt  a  találkozásra.   Nem hiszi  el,  hogy a  Polgármesteri 
Hivatalnak  nem  volt  arra  kerete,  hogy  a  Közgyűlés  hivatalos  részének  lezárása  után  egy 
tárgyalóban  vendégül  lássa  a  megjelenteket  üdítővel,  esetleg  pogácsával,  ahol  oldottabb 
környezetben beszélgethettek volna felidézve az elmúlt évek pozitív és negatív élményeit. 
Az elmúlt 20 év önkormányzati szereplői közül nem csupán dr. Zsély András polgármester úr hunyt 
el, akinek halálát követő első közgyűlésen a jelenlegi testület méltón megemlékezett, hanem több 
önkormányzati képviselő is: dr. Várkonyi József, dr. Kovács József, Czine Béla, Szigetvári János, 
Kadlót Vilmos és Répási László. Véleménye szerint egy perces néma felállással és főhajtással meg 
kellett volna emlékezni az elhunyt képviselőkről is.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Örül neki, hogy Ercsényi Ferenc képviselő úr is gesztusértékűnek 
tekinti  az  ünnepi  Közgyűlést.  A  képviselőktől  pozitív  visszajelzések  érkeztek  az  ünnepi 
Közgyűléssel kapcsolatban, nagyon szívesen fogadták az emléklapot és a kitűzőt, mely utóbbi az 
összetartozás  jelképe  is.  Sajnálatos,  hogy azon  képviselők,  akik  a  város  közéletében  egykoron 
aktívan  jelen  voltak,  többen  nem  vettek  részt.  Az  ünnepi  ülés  forgatókönyve  a  szokásos 
közgyűlésén alapult, annál is inkább, mert a város 90. évfordulójáról az ünnepi ülést követő napon 
méltóképpen megemlékeztek a  József Attila  Művelődési  és Konferencia  Központban és  a  Cafe 
Frei-ben. A megemlékezésekkel kapcsolatban elmondja, ő is hiányolta,  fel kellett volna olvasni 
azon  képviselők  nevét  is,  akik  nem  vettek  részt  az  ünnepi  közgyűlésen.   A 100.  évforduló 
szervezésekor ezen hiányosságot pótolni fogják.

Fenyvesi Gábor: Véleménye szerint Ercsényi Ferenc felvetésének megtárgyalására a közgyűlés nem 
alkalmas hely, főleg annak fényében,  hogy  az elmúlt 20 évben senkinek sem jutott eszébe, hogy 
megszólítsa  a  képviselőket,  akik  különböző  politikai  színben  ezért  a  városért  dolgoztak. 
Amennyiben ezzel a hozzászólással az volt a cél, hogy az ünnepi pillanatot involválják, sajnálatos 
módon félig-meddig el is érte a célját. Az ünnepi Közgyűlésnek teljes mértékben politikamentesen 
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egyetlen célja volt,  hogy 20 év után találkozzanak a képviselők.  Elismeri,  hogy lehettek benne 
hibák, máshonnan is érkezhettek észrevételek, de senki nem érezte a kényszerét annak, hogy azokat 
a televíziónézők előtt kellene kitárgyalni. Amennyiben Ercsényi Ferenc képviselő úrnak fontos volt, 
hogy  ahhoz  véleményt  nyilvánítson,  írásban  megküldhette  volna  észrevételét  Polgármester 
Asszonynak,  úgy  nem  rombolnák  az  ünnepi  Közgyűlés  morális  tartalmát.  Dr.  Zsély  András 
polgármester úr személye kiemelésének dramaturgiai oka volt, ugyanis felkérték a polgármestereket 
mondják  el,  mi  történt  polgármesterségük  alatt.  Mivel  Dr.  Zsély  András  ezt  már  nem  tudta 
megtenni,  úgy gondolták,  hogy írói  munkásságából  idéznek  fel  néhány gondolatot.  Ezzel  nem 
kívánták elhanyagolni sem az elhunyt, sem a jelen nem lévő képviselőket.

Ercsényi Ferenc:  Számára felfoghatatlan, hogy egy jó szándékú és semmi esetre sem romboló, 
involváló megjegyzést valaki miért értékeli támadásnak. Manapság Magyarországon láthatólag ez a 
divat, hozzáteszi ez nem az ő divatja.

Szabó Ferenc Gábor: Sajnálatos, hogy ez a javaslat nem az ünnepi Közgyűlést megelőzően jutott 
Ercsényi Ferenc képviselő úr eszébe.

A polgármesteri tájékoztatóhoz további kérdés, vélemény nem volt, azt a Közgyűlés tudomásul vette.

1) a)  Javaslat  a  szociális  ellátások  rendjéről  szóló  12/2000.(III.27.)  Ör.  sz.  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Peleskei-Balázs  Rita,  az  Egészségügyi-Szociális 
Központ igazgatója

b) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 15/2000.
(V.29.) Ör. sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Peleskei-Balázs  Rita,  az  Egészségügyi-Szociális 
Központ igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Javasolja,  hogy a  napirend  a)  és  b)  pontját  együtt  tárgyalja  a 
Közgyűlés, a döntéshozatal külön-külön történik.
A szociális törvény értelmében a fenntartó önkormányzat, illetve  ha a fenntartó többcélú kistérségi 
társulás,  akkor  a  társulási  megállapodásban  erre  kijelölt  települési  önkormányzat  a  társulási 
megállapodásban  meghatározottak  szerint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A gyermekek védelméről szóló törvény 2012. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint, ha 
többcélú  kistérségi  társulás  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  ellátást  nyújt,  akkor  a  társulási 
megállapodásban  erre  kijelölt  települési  önkormányzat,  szintén  a  társulási  megállapodásban 
meghatározottak szerint a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
rendeletet alkot. 
A  rendelet-tervezetek  a  felülvizsgálat  eredményeként  indokolt  módosításokat  tartalmazzák, 
valamint  az önkormányzat által biztosított ellátásokat működtető Egészségügyi-Szociális Központ 
által kalkulált, 2012. március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjak összegére, az arra kötelezett 
által  ténylegesen  fizetendő  személyi  térítési  díj  megállapítása  során  figyelembe  vehető 
kedvezményekre tesznek javaslatot.
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Felhívja a figyelmet,  hogy az a) napirendi ponthoz kapcsolódó módosítást  az ülést  megelőzően 
osztották ki, kéri a napirend tárgyalásánál azt figyelembe venni. 

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatta; az Ügyrendi, Jogi és  
Közbeszerzés Bizottság egyhangúlag támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztés a)  
és b) pontját.

Méhes András: A módosítás hogyan érinti a szolgáltatást igénybevevőket, hogyan változik a térítési 
díj?

Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda  vezetője: A rendelet-módosítás a térítési díj tekintetében 
tartalmaz  növekedést,  illetve  csökkenést  is.  A  csökkentés  példájaként  említi  az  étkeztetés 
kiszállítását, a fogyatékos személyek nappali ellátását.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 5/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

2) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész           

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A javaslat a Helyi Építési Szabályzat 5. számú mellékletében lévő 
régészeti  területek  helyrajzi  számokkal  történő  kiegészítésére,  pontosítására  irányul.  A javaslat 
szerint  a  régészeti  területek  listája  és  térképi  lehatárolása  nem változik  a  2011.  december  15-i 
közgyűlésen  elfogadott  rendelethez  képest  és  megfelel a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal 
Nyilvántartási Irodájától kapott adatoknak. Az előterjesztésben szereplő melléklet pontosítása során 
egy oldallal, a 32-33-34. ábrákkal egészült ki, melyet az ülést megelőzően kaptak meg a képviselők.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

3) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996. (IV. 
29.) Ör. sz. rendelet módosítására                                              

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Magyarország  Alaptörvényével  együtt  2012.  január  1-jén  lépett 
hatályba a nemzeti vagyonról szóló  törvény, mely az állami és önkormányzati vagyon tekintetében 
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új szabályozást fogalmaz meg. Szintén 2012. január 1-jén lépett hatályba a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó része. Az új szabályozás az 
eddigiekhez  képest  átalakította  az  önkormányzati  vagyon,  mint  nemzeti  vagyon elemeinek jogi 
kategóriáit, melyek alapján szükségessé válik a jogszabályi összhang megteremtése érdekében az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosítása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 7/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4) Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának 
módosítására                               
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezetének vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:   A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának alapdokumentuma 
a Társulási  Megállapodás. A Társulási  Megállapodást a Társulási  Tanács Munkaszervezete útján 
folyamatosan áttekinti, felülvizsgálja, és amennyiben szükséges módosítja. A jelenlegi módosítás 
okai többek között, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 2012. január 1. 
napjától  hatályos  módosításai  miatt  megszűntek  a  korábban  kötelezően  létrehozott  Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsok; módosult a gyermekek védelméről szóló törvény, melynek eredményeképp az 
1. napirendi pontnál elhangzottak szerint a Társulási  Megállapodásban kijelölt  önkormányzatnak 
rendeletalkotási kötelezettsége lép fel; hatályba lépett az államháztartásról szóló új törvény; továbbá 
átvezették  az  óvoda  fenntartó  társulásokban  -  a  2011/2012.  nevelési  évben,  tanévben  –  történt 
változásokat, valamint technikai jellegű módosítások történtek.
A  Társulási  Tanács  a  fentiek  alapján  a  2012.  február  15-i  ülésen  módosította  a  Társulási 
Megállapodást, melyet valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia és 
az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozata meghozatalának napján 
lép hatályba.

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

Méhes András: A Kistérségi Fejlesztési Tanács megszűnése után hogyan koordinálják a kistérségi 
fejlesztéseket?

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  fejlesztések  koordinálása  megyei  szintre  kerül.  Az  elmúlt 
időszakban többször tapasztalták azt, hogy a Kistérségi Fejlesztési Tanács – sok esetben nagy viták 
árán kialakult kompromisszumos – döntését a Regionális Fejlesztési Tanács nem vette figyelembe, 
amelyet a polgármesterek érthetően sérelmeztek. Véleménye szerint Nógrád megye nagy vesztese 
volt  a  régiósításnak.  Úgy  véli  ennél  csak  jobb  megoldások  születhetnek,  mert  a  Kistérségi 
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Fejlesztési  Tanácsok  csupán  formális  fórumok  voltak.  A megyei  szintű  területfejlesztésben,  a 
Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs  Fórumban  a  jövőben  megfelelőképpen  tudja  képviselni 
Salgótarjánt és a kistérséget is.

További  hozzászólás  nem  hangzott  el,  így  a  Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 14/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának  –  a  Társulási  Tanács  által  3/2012.(II.15.)TTh.  Számú határozattal  elfogadott 
módosítását – a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:     Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5) Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére 
irányuló megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
A napirend tárgyalásához meghívott: Telekné Dézsi Piroska, a Munkaszervezet vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
működtetésére irányuló megállapodást Nógrád Megye Önkormányzata a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló törvény alapján 2011. 
december  31.  napjával  felmondta.  A megyei  önkormányzat  Társulásból  történt  kilépése  miatt  a 
Társulási  Megállapodásból  törölni  kell  a  Nógrád  Megye  Önkormányzatára  vonatkozó 
rendelkezéseket,  emellett  a  módosítást  a  Társulás  működését  érintő  jogszabályok  változása  is 
szükségessé  teszi.  A  tervezetet  a  Társulási  Tanács  megtárgyalta  és  a  képviselő-testületeknek 
elfogadásra javasolja.

A  Népjóléti  Bizottság  9  igen  szavazattal;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen  
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Méhes András: A strukturális átalakítás miatt a megyei önkormányzat kilépett a társulásból. Most 
már  létezik  a  Nógrád  Megyei  Intézményfenntartó  Központ,  melyhez  a  korábbi  megyei  –  a 
szakképzés-szervezési társulásban részt vevő – intézmények tartoznak. Eddig számoltak a megyei 
intézményekkel is, hogyan működik innentől kezdve a társulás?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A témában természetesen lesznek további lépések, mert a strukturális 
átalakításnak nevezett folyamat nem zárult le, a TISZK-kel kapcsolatos döntések még nem születtek 
meg. Jelenleg a Megyei Intézményfenntartó Központot, amely a Kormányhivatalhoz tartozik, nem 
illeti meg a csatlakozás joga. A közeljövőben születik meg az a döntés, amely meghatározza milyen 
módon tudnak megjelenni ezek az új intézményfenntartók a társulásokban. 
Véleménye  szerint  már  a  TISZK-ek  kialakításnál  intézményfenntartó  társaságot  kellett  volna 
létrehozni, melytől akkor a megyei önkormányzat ódzkodott. A gazdasági szereplők szakképzésbe 
való  bevonása  kormányzati  szándék  is.  A megyében  nagyon  jól  működik  a  TISZK,  országos 
viszonylatban is példaértékű.
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Fenyvesi Gábor: Amint megszületik a TISZK-ek működését meghatározó jogszabály, következhet a 
Kormányhivatal  bekapcsolódása.  Az  iskolák  működése  zavartalan  a  salgótarjáni  és  a 
balassagyarmati  képzőhelyen  is,  utóbbi  100  %-os  kihasználtsággal  működik.  Az  érintettekkel 
folyamatos a szakmai egyeztetés, a jogszabályi változásokra próbálnak minél gyorsabban reagálni.

További hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta:

Szám: 15/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás 
létrehozására és működtetésére irányuló Társulási megállapodás módosítását a  melléklet szerint – 
2012. március 1-jei hatállyal – jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Határidő:   2012. február 24.
Felelős:     Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6) Javaslat  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  és  a  hozzárendelt,  önállóan 
működő költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fodorné Kovács Erzsébet, a KIGSZ igazgatója és 

Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata,  valamint  a 
hozzárendelt  önállóan működő költségvetési  szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával 
kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő együttműködési megállapodást a 
Közgyűlés az 5/2011. (I.20.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Az új együttműködési megállapodás 
elkészítését és jóváhagyását az új államháztartásról szóló törvény, valamint annak végrehajtására 
vonatkozó kormányrendelet teszi szükségessé. Az előterjesztés az új együttműködési megállapodás 
tervezetét tartalmazza.   

A Pénzügyi Bizottság támogatta; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett  
támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzés Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 16/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, 
valamint  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda,  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon,  a  Váczi  Gyula Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény,  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda, 
Általános Iskola,  Speciális  Szakiskola és Egységes Pedagógiai  Szakszolgálat,  a  Bolyai  János 
Gimnázium és  Szakközépiskola,  a Madách Imre Gimnázium és  Szakközépiskola,  a Táncsics 
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Mihály  Közgazdasági,  Ügyvitel,  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakközépiskola  és 
Szakiskola  közötti,  a  pénzügyi  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  munkamegosztás  és 
felelősségvállalás rendjét rögzítő együttműködési megállapodást jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
az  érintett  költségvetési  szervek  alapító  okiratainak  a  megállapodást  tartalmazó  melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. február 23. 

2./ A Közgyűlés  utasítja  a  közoktatási  intézmények  vezetőit,  hogy  a  Közoktatási  Intézmények 
Gazdasági Szolgálatával az együttműködési megállapodást külön-külön kössék meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. február 28. 

7) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  és  Mátraszele  Község  Önkormányzat 
intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési és Akcióterve 
felülvizsgálatára         
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott:   Vincze László, Mátraszele polgármestere 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közoktatásról  szóló  törvény  szerint  a  helyi  önkormányzat 
meghatározza  a  gyermekek,  tanulók  esélyegyenlőségét  szolgáló  intézkedéseket.  A  hazai  és 
nemzetközi  forrásokra  kiírt  közoktatási  célú  pályázatokon  való  részvétel  feltétele,  hogy  az 
önkormányzat,  az  önkormányzati  társulás  rendelkezzen közoktatási  esélyegyenlőségi  intézkedési 
tervvel.  Közgyűlésünk  2009-ben  fogadta  el  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  és 
Mátraszele Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulásának Esélyegyenlőségi Intézkedési 
és Akciótervét. Jelen felülvizsgálatot az azóta eltelt idő, illetve az indokolja, hogy az önkormányzat 
pályázatot  kíván  benyújtani  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Nyitnikék  Tagóvodája  épületének 
felújítására. A pályázati kiírás szerint amennyiben a meglévő esélyegyenlőségi terv a 2009/2010-es 
tanévitől régebbi adatokat tartalmaz, akkor szükséges felülvizsgálni és aktualizálni. A felülvizsgálat 
során  a  dokumentumot  kiegészítettük  a  város  által  fenntartott  valamennyi  intézményre, 
tagintézményre  vonatkozóan.  A  dokumentumot  munkaanyag  formájában  véleményezésre 
megkapták a közoktatási intézmények, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Mátraszele 
Község  Önkormányzata.  Mátraszele  Község  képviselő-testülete  2012.  február  14-i  ülésén  a 
dokumentumot elfogadta.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 17/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Mátraszele  Község  Önkormányzata 
Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Intézkedési  és  Akcióterve” című 
dokumentumot a melléklet szerint elfogadja.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

8) Javaslat óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2012/2013-as nevelési évre és tanévre
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont Óvoda igazgatója 
-  Simon  Tibor,  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  igazgatója 
képviseletében jelen van Mravcsik Tibor

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közoktatásról  szóló  törvény értelmében  a  fenntartó  visszatérő 
feladata a közoktatási intézményekben az osztályok, csoportok számának meghatározása, a felvételi 
körzetek  meghatározása,  illetve  a  beiratkozás  időpontjának  közzététele.  Az  előterjesztés  a 
jogszabályokban  foglaltakat  figyelembe  véve  tartalmazza  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  által  fenntartott  óvodában,  általános  iskolában  és  az  alapfokú  művészetoktatási 
intézményben a 2012/2013-as nevelési évben és tanévben indítandó csoportok, osztályok számát, a 
zenei és egyéb művészeti ágban felvehető tanulólétszámot, az óvoda és általános iskola felvételi 
körzetére  vonatkozó,  az  érintett  intézmények  vezetőivel  egyeztetett  javaslatot,  valamint  a 
beiratkozások időpontját.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 18/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 
90.  §-ának  (1)  bekezdésében  foglalt  jogkörében  eljárva  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 
felvételi körzetét az 1. sz. melléklet, a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 
felvételi körzetét a 3. sz. melléklet szerint határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdésének c) pontja 
értelmében a 2012/2013-as nevelési évben és tanévben az óvodai csoportok számát a 2. számú 
mellékletben,  az  indítandó  általános  iskolai  első  osztályok  számát  a  4.  sz.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelően határozza meg.
Az általános iskola esetében az 1-8. évfolyamokon az osztályokat úgy kell szervezni, hogy az 
osztályok  tanulói  létszáma  elérje  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  sz. 
mellékletében meghatározott átlaglétszámot.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Andóné Angyal Mária óvodavezető
Simon Tibor igazgató

Határidő: azonnal
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3./ A Közgyűlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66.§-a (9) bekezdésének és a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. §-a (1) 
bekezdésének  megfelelően  a  nevelési-oktatási  intézmények  beiratkozási  időpontját  a 
következők szerint határozza meg:
A Salgótarjáni Összevont Óvoda székhely és tagóvodákban: 2012. április 26-27.
A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonban: 2012. április 23-25.
Felelős: Andóné Angyal Mária óvodavezető

Simon Tibor igazgató
a közzétételért: dr. Gaál Zoltán jegyző

Határidő: értelemszerűen

4./ A Közgyűlés a körzeten kívüli tagiskolát választó tanulók esetében a felvételi kérelmeknek az 
iskola igazgatójához történő beérkezési határidejét 2012. április 16. napjában határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Simon Tibor igazgató
Határidő: értelemszerűen

5./ A  Közgyűlés  elrendeli,  hogy  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
intézményeiben  a  napközis  és  tanulószobai  foglalkozások  megszervezésénél  a  csoportok 
számának  meghatározása  a  napi  igények  alapján,  csoportonként  25  fő  átlaglétszám 
teljesítésével történjen.
Felelős: Simon Tibor igazgató
Határidő: azonnal

6./ A  Közgyűlés  a  Váczi  Gyula  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  tanulólétszámát  a 
2012/2013-as tanévben a zeneművészeti ágban legfeljebb 460 főben, egyéb művészeti ágban 
legfeljebb  550  főben,  a  csoportok  számát  táncművészeti  ágban  19  csoportban,  képző  és 
iparművészeti ágban pedig 21 csoportban határozza meg.
Felelős: Tóth Tibor igazgató
Határidő: értelemszerűen

9) Javaslat  a  2012/2013.  tanévben  a  szakképzési  évfolyamokon  indítható  osztályok  
engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott: az érintett iskolák igazgatói

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közoktatásról szóló törvény alapján a következő tanévben indítható 
osztályok  számának  meghatározásáról  a  fenntartó  feladata  dönteni.  Az  Észak-magyarországi 
Regionális  Fejlesztési  és  Képzési  Bizottság  döntött  az  iskolarendszerű  szakképzés  fejlesztési 
irányairól  és  beiskolázási  arányairól,  valamint  a  térségi  integrált  szakképző  központok  által  a 
2012/2013. tanévben indítható szakképzések keretszámairól.  E döntés alapján a Nógrád Megyei 
Szakképzés-szervezési  Társulás  Társulási  Tanácsa  megtárgyalta  és  elfogadta  a  fenntartott 
szakközépiskolák  és  szakiskolák  1/11.  és  1/13.  szakképzési  évfolyamain  az  egyes  szakmákban 
indítható osztályok, csoportok és tanulók számát tartalmazó beiskolázási tervét.
Az  előterjesztés  ennek  alapján  tesz  javaslatot  a  2012/2013.  tanévben,  az  önkormányzat  által 
fenntartott középiskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályokra.  
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A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Örömét fejezi ki, hogy a Nógrád Megyei TISZK-ből úgy került át a 
javaslat a Regionális Fejlesztési Képzési Bizottság elé – melynek személy szerint tagja – hogy azt  
előzetesen széles körben leegyeztették. A bizottság egyhangúan döntött a beterjesztett javaslatról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 19/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012/2013.  tanévben,  a  középiskolák  nappali  és 
felnőttoktatási tagozatainak 1/11. és 1/13.  szakképzési évfolyamain indítható osztályok számát a 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 

Felelős: intézményvezetők
Határidő: értelemszerűen

10)Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója      

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  forgalomképes  vagyon 
értékesítés  és  bérbeadás  útján  történő  hasznosítását  a  Salgó  Vagyon  Kft.  megbízási  szerződés 
alapján  végzi.  A  megbízási  szerződést  módosítani  szükséges,  mivel  az  tartalmazza  a 
forgalomképtelen  ingatlanokat  és  közterületeket,  amelyek  kezelése  nem  a  Salgó  Vagyon  Kft., 
hanem a tulajdonos Önkormányzat feladatát képezik. A cég tevékenysége 2012. január 1-jétől az 
eddig a VGÜ Kft. által végzett városgondnoki feladatokkal bővült, melyekkel kapcsolatos pénzügyi 
teljesítések folyamata szintén pontosításra szorul. A korábbiakban is végzett feladatok tekintetében 
Salgó Vagyon Kft.-t a megbízás ellátásáért átalánydíj formájában megbízási díj illeti meg, a díjakat 
a módosítandó I. számú melléklet tartalmazza.

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

Ercsényi Ferenc: Kéri, hogy az eredeti szerződést küldjék meg neki elektronikus formában.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdezi, hogy az alapszerződést kéri Ercsényi Ferenc képviselő úr, 
vagy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést? A bólintásból megállapítja, hogy az 
egységes  szerkezetbe  foglalt  szerződés  megfelelő,  így  azt  a  kérésnek  megfelelően  megküldi  a 
Jegyzői Iroda nem csupán Ercsényi képviselő úrnak, hanem minden képviselő részére.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 20/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. között 
2001.  augusztus  06-án  létrejött  megbízási  szerződés  módosítását  2012.  január  1-jei  hatállyal  a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11) Javaslat a 2012. évi bérlakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására, valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2011. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója      

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi 
támogatására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet alapján minden év március 15-
ig a Közgyűlés határozza meg, hogy a lakások bérbeadásánál a rendeletben felsorolt jogcímek közül 
melyeknek biztosít elsőbbséget. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy 2012-ben is a bérlakás 
juttatási jogcímek jelenleg alkalmazandó sorrendje legyen alapul véve. 
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2011. évi hasznosításáról szóló tájékoztató az értékesített, 
bérbe adott, lebontott lakások számáról, a lakásigénylők köréről, valamint a hátralék behajtására 
vonatkozó intézkedésekről nyújt részletes információkat.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 21/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények 
2011. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2012. évre szóló bérlakás juttatási 
jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Életveszély,  szanálás  és  városrendezés  miatt  bontandó lakásokban érvényes  bérleti  szerződés 
alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.

2. A bérlőkijelölési  és  kiválasztási  jog  alapján  a  jogszabályban  előírt  bérbeadási  kötelezettség, 
továbbá közérdekű feladatok megvalósítása érdekében a bérleti szerződéseket meg kell kötni.

3. A szociális- és jövedelmi viszonyai alapján érvényes bérbevételi ajánlatot tevő elhelyezésének 
elsőbbséget kell biztosítani. 

4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe. 
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5. A  minőségi  cserék  iránti  kérelmeket  teljesíteni  lehet  a  lakásgazdálkodási  szempontok 
figyelembevételével. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

12) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám 
alatti ingatlan értékesítésére                               
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogát, 
mely jelenleg irodaházként funkcionál, a Salgó Vagyon Kft. 2001-ben adásvétel útján szerezte meg. 
2007-ig ebben az épületben működött a társaság székhelye, itt történt a központi ügyintézés. Az 
épület  folyamatos,  egyre  növekvő veszteséget  termel,  a  bevételek  2011.  évben  a  2010.  évihez 
képest  több,  mint  felére  csökkentek,  az  épület  fenntartási  költségei  pedig  a  bevétel  majd 
háromszorosát  teszik  ki.  A  hitelterhek  enyhítése,  valamint  az  önkormányzati  kölcsön 
visszafizetésének  növekvő  igénye  miatt  prioritást  kapott  az  épület  eladása.  A TRIGON  Kft. 
tulajdonosa, Dr. Simonyi Sándor a HUSK program keretében pályázatot nyújtott be, amely sikeres 
volt, elnyerte a támogatást, ezt követően ajánlatot tett az épület megvételére az értékbecslő által  
megállapított  138.000.000  Ft  +  ÁFA  vételáron,  az  előterjesztésben  a  Salgó  Vagyon  Kft.  a 
Közgyűlés hozzájárulását kéri az ingatlan értékesítéséhez.

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

Szabó  Ferenc  Gábor: A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  Bizottság  elnökeként 
tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  bizottság  ülésére  minden  alkalommal  meghívnak  egy-egy 
szereplőt a gazdasági szektorból, akik beszámolnak tevékenységükről. Az elmúlt ülésen dr. Simonyi 
Sándor úr az Innovációs Központ, a TRIGON Kft. és az Universis Kft. nevében adott tájékoztatást a 
vállalkozások helyzetéről és a  tervekről. Az ülésen jelen volt továbbá Mihályné Balázs Melinda a 
Nógrád  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  képviseletében,  aki  tájékoztatta  a  bizottságot  a 
kamarai változásokról, a kötelező regisztrációról.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nagyon örül annak, hogy Szabó Ferenc Gábor elnök úr felelevenítette 
azt  a  hagyományt,  hogy a  bizottsági  ülésekre  meghívják  a  vállalkozások  vezetőit.  Úgy véli  a 
bizottsági  tagoknak  fontos,  hogy  megismerjék  a  helyben  működő  vállalkozásokat,  illetve  a 
vállalkozásoknak is fontos, hogy bemutatkozhassanak a Közgyűlés szakbizottsága előtt. Gratulál 
ehhez a kezdeményezéshez, kéri, hogy a továbbiakban is folytassák ezt a gyakorlatot, melyhez jó 
munkát kíván.

Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 22/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgó Vagyon Kft.  tulajdonát  képező, 
földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban  4568/2  hrsz.-ú,  kivett  „üzlet,  iroda,  iskola”  megnevezésű 
2997  m2  alapterületű  ingatlan  értékesítését,  a  független  értékbecslő  szakvéleményében 
megállapított 138.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Egyszázharmincnyolc-millió forint + ÁFA vételáron. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. december 31.

13) Javaslat 4569/2 hrsz-ú idegen felépítmény alatti altalaj értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján 4569/2/A hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a kizárólagos 
önkormányzati  tulajdont  képező,  4569/2  hrsz.-ú  kivett  „beépített  terület”  megnevezésű ingatlan 
adásvétel útján történő megszerzésére vételi ajánlatot tett. Az ajánlat 2.500,- Ft/m2 összegű vételárat 
tartalmaz.  Az  értékbecslés  alapján  az  ingatlan  fajlagos  földértéke  nettó  2.500  Ft/m2,  mely 
megegyezik az ajánlatban foglalt értékkel. Az előterjesztés javaslatot tesz  az ingatlan értékesítésre 
történő kijelölésére nettó 2.500,- Ft/m2 vételáron. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a 
Magyar Államnak elővásárlási joga van, mely a Palóc Nagykereskedelmi Kft. jogszabályon alapuló 
elővásárlási jogát megelőzi. A nemzeti vagyont csak természetes személy vagy átlátható szervezet 
részére lehet értékesíteni.  A fenti rendelkezések értelmében a vételi ajánlatot tevővel az adásvétel 
megkötésének feltétele a Magyar Állam elővásárlási  jogról lemondó nyilatkozatának és a vételi 
ajánlatot tevő jognyilatkozatának beszerzése. Amennyiben az állam elővásárlási jogával élni kíván, 
a szerződés a Magyar Állammal kötendő meg.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1  
nem szavazat ellenében támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 23/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  52.  számú  836  m2 

alapterületű CBA (Öblös ABC) üzlet  alatt  található 4569/2 hrsz.-ú önkormányzati  tulajdont 
képező kivett „beépített terület” megnevezésű 2533 m2 alapterületű ingatlant nettó 2.500,- Ft/m2 

fajlagos értékkel számítva nettó 6.332.500,- Ft eladási áron jelöli ki értékesítésre.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  4569/2  hrsz.-ú  ingatlan  (altalaj) 
értékesítését a Palóc Nagykereskedelmi Kft., mint a 4569/2/A hrsz.-ú felépítmény tulajdonosa 
részére  és  egyben  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az 
ingatlanértékesítés  előkészítésére,  lebonyolítására,  valamint  az  adásvételi  szerződés 
megkötésére.  Az  adásvételi  szerződés  megkötésének  feltétele  a  271/2005.(XI.24.)  Öh.  sz. 
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határozat alapján megállapított földbérleti díj megfizetése az adásvétel napját megelőző napig, a 
vevő  nyilatkozata  arra  nézve,  hogy a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény 
szerint  átlátható  szervezetnek  minősül,  valamint  az  állam  nevében  eljárni  jogosult  szerv 
nyilatkozata  arra  nézve,  hogy  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény  14.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.  Abban az esetben, amennyiben az állam 
elővásárlási jogával élni kíván, a szerződés a Magyar Állammal kötendő meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

14)Javaslat  a  KÖZOP-5.5.0-09-2010 számú pályázati  projekt  keretében  az "Intermodális  
közösségi  közlekedési  központ  kialakítása  Salgótarjánban"  című  projektjavaslattal  
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat a Közgyűlés 44/2010.(III.18.) Öh. sz. határozata 
alapján 2010. április 1-jén pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés 
Operatív Program támogatási rendszeréhez „Intermodális közösségi közlekedési központ kialakítása 
Salgótarjánban”  címmel.  A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  döntése  alapján  önkormányzatunk 
100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A 2011. november 30-án aláírt 
Támogatási Szerződésben szerepel, hogy a támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 
100%-a, de legfeljebb 95.000.000,- forint, melynek kifizetése szállítói finanszírozással történik. A 
projekt  tárgya  egy  Megvalósíthatósági  Tanulmány elkészítése  és  az  erre  irányuló  közbeszerzés 
lefolytatása. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményhirdetés időpontja 2012. 
március 2., az eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötés időpontja 2012. március 13. A 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének pontos költsége az eljárás eredményének ismeretében 
határozható   meg.  Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetés  tervezetében  a  pontos  összeg 
ismeretének  hiánya  miatt  a  projekt  teljes  összege  még  nem  szerepel.  Az  előterjesztés   a 
közbeszerzési  eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötésre,  valamint  a költségvetési 
rendelet módosításának a Közgyűlés soron következő - a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 
követő - ülésén történő előterjesztésére ad javaslatot.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 24/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  KÖZOP-5.5.0-09-
2010-0015  számú  pályázati  projekt  keretében  az  „Intermodális  közösségi  közlekedési  központ 
kialakítása  Salgótarjánban  című  projektjavaslat  Megvalósíthatósági  Tanulmányának  elkészítése” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevőjével  történő  szerződéskötésre  legfeljebb  a 
Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg erejéig.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert,  hogy a költségvetési rendelet módosítását, a közbeszerzési 
eljárás eredményes lezárását követően, a Közgyűlés soron következő ülésén terjessze elő.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15) Javaslat a 234/2010.(XII.16.) Öh. sz. határozat visszavonására
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  a  2010.  decemberi   ülésén  tárgyalta  a  „Javaslat 
közlekedésbiztonsági tervezésre irányuló pályázat benyújtása” című előterjesztést  és döntött arról, 
hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által a „NFM Útpénztár Előirányzat” 
finanszírozásában  meghirdetett  balesetveszélyes  csomópontok  tervezésének  társfinanszírozására 
vonatkozóan  pályázatot  nyújt  be.  A  pályázat  a  Salgótarján  Rákóczi  út  –  Baglyasi  úti 
gyalogátkelőhely, a Salgótarján ÉRV előtti terület, valamint a Salgótarján, Salgó út gyalogátkelő + 
járda  +  út  kiemelt   szegély  tervezésének  elkészítésére  vonatkozott.  A  pályázatot  határidőre 
benyújtotta az Önkormányzat, melyet a pályázat kiírója támogatásra érdemesnek ítélt. A központi 
közbeszerzési eljárás megindítására Kormányhatározat értelmében nem került sor, ezért a pályázati 
megvalósítást  2011.  évre  felfüggesztették.  A tervezésre  irányuló  pályázat  benyújtásakor  azt  az 
információt  kapta  az  Önkormányzat,  hogy  a  pályázaton  eredményesen  szereplő  pályázók 
automatikus megkeresést kapnak a kivitelezésre irányuló pályázat vonatkozásában, azonban az is 
valószínűsíthető,  hogy  2012. évben a kivitelezésre vonatkozó pályázatot már nem hirdetik meg. A 
kivitelezésre  irányuló  pályázati  lehetőség,  valamint  a  megvalósítás  időpontja  is  teljesen 
bizonytalanná vált. Fentiek ismeretében javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 234/2010. (XII.16.) Öh. 
sz. határozatát vonja vissza.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 25/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) által az „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában meghirdetett felhívásra 
irányuló,  Közlekedésbiztonsági  tervezésre  szóló  pályázati  szándékától  eláll,  és  a  Közgyűlés 
234/2010. (XII.16.) Öh. sz. határozatát visszavonja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a szükséges nyilatkozat megtételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

16) Javaslat a Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
turisztikai pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Dr.  Palásthy  Tamás,  a  Salgótarjáni  Helyi  TDM 
Közhasznú Egyesület elnöke
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú 
Egyesület,  melyben az Önkormányzat alapító tag, múlt évben pályázatot nyújtott be a „Helyi és 
térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című ÉMOP- 
2.1.3-11.  kódszámú  pályázati  felhívásra.  A  benyújtott  pályázatot  időközben  elbírálták  és 
támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatás lehívásának és a projekt megvalósításának érdekében 
a  pályázat  költségvetésében  megjelölt  beruházási  elemeknek az  önkormányzat  vagyonába  kell 
kerülniük. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Személyes véleményének ad hangot, a bizottság örömmel szavaz meg hasonló 
tartalmú előterjesztéseket, amelyek a térség fejlesztését szolgálják. Mint természetkedvelő, nagyon 
örül annak, hogy sikerül ezen célra forrást áldozni és fejleszteni Salgótarján gyönyörű környezetét. 
Még jobb lenne, ha azok megőrzésében segítenének a polgárok is.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 26/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  vállalja  a  Salgótarján  Helyi 
Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesület  ÉMOP-2.1.3-11-2011-0006  jelű 
pályázatának  költségvetésében  megjelölt  beruházási  elemek  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  általi  térítésmentes  tulajdonba  vételét,  valamint  a  vagyontárgyak  jellege  szerinti 
törzsvagyonként történő kezelését. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17) Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban állapodott 
meg  Nógrád  Megye  Önkormányzatával,  melynek  értelmében  a  megyei  önkormányzat  az 
„Ezüstfenyő”  Idősek  Otthonában  és  a  Baglyaskő  Idősek  Átmeneti  Otthonában  10  fő  részére 
átmeneti gondozást és 20 fő részére idősek nappali ellátását biztosít. Továbbá az Önkormányzat és 
a megyei önkormányzat között 2009. december 29-én együttműködési megállapodás jött létre a 
megyei  önkormányzat  által  alapított  és  fenntartott  Balassi Bálint  Megyei  Könyvtár  és 
Közművelődési  Intézet  működtetése tárgyában,   2015-ig tartó  határozott  időtartamra.  A megyei 
önkormányzatok  konszolidációja  során  a  2012.  január  1-jén  megalakult   Nógrád  Megyei 
Intézményfenntartó  Központ  vette  át  az  intézmények  tekintetében  a  vagyongazdálkodási, 
vagyonkezelési   és  az   intézményfenntartási  feladatokat.  Az  előterjesztés  a  jogutódlásnak  a 
szerződésekben történő technikai átvezetését tartalmazza. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az 
előterjesztés  1.  sz.  mellékletének  pontosításáról  szóló  módosítást  az  ülést  megelőzően  kapták 
kézhez.
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Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzés Bizottság  egyhangúlag  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 27/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatával 2008. március 6-án a szociális igazgatásról és 
a szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésének j) pontjában, 
valamint az 57. § (2) bekezdésének d) pontjában és a 80. § (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott  nappali  ellátásra  és  átmeneti  elhelyezésre  kötött  szolgáltatási  szerződés 
módosítását  az  1.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  Nógrád  Megye  Önkormányzatával  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és 
Közművelődési  Intézet  működtetése  tárgyában  2009.  december  29-én  kelt  együttműködési 
megállapodás módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Ercsényi Ferenc távozott az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

18)Javaslat a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra 
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 2012. január 
1. napjával a  megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú városok közgyűlései 
részére  megyei  területfejlesztési  konzultációs  fórum működtetését  írja  elő.  A törvény alapján  a 
fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt, a megyei közgyűlés a megyei jogú várost 
képviselők számával azonos számú képviselőt delegál.  A fórum feladata,  hogy előzetesen állást 
foglaljon a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben. Véleményét a megyei közgyűlés 
ülésén a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
A napirendnél  bejelenti  a személyes  érintettségét,  mivel a javaslat  a  polgármester  delegálásáról 
szól.

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

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

Szám: 28/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Területfejlesztési  Konzultációs 
Fórumba Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármestert delegálja. 
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnökét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

SZÜNET

A szünet után jelenlévő képviselők száma 12 fő.

19) a) Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2013  –  2015.  évekre  várható  összegének 
megállapítására 
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az államháztartásról szóló  törvény alapján az önkormányzatnak a 
költségvetési  rendelet  elfogadása  előtt  határozatban  kell  megállapítania  a  költségvetésben 
megjelenő saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti 
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő 
három évre várható összegét. Ez azt mutatja, hogy a jelenlegi hiteltörlesztési adatok alapján 2013-
tól az eladósodási korláton belül tud gazdálkodni a város. A beterjesztett határozati javaslat ennek a 
törvényi  kötelezettségnek  tesz  eleget.  Felhívja  a  képviselők  figyelmét,  hogy  a  napirendhez 
kapcsolódó  módosítást  az  ülést  megelőzően  kapták  kézhez.  A napirend  tárgyalásánál  kéri  azt 
figyelembe venni.

Az ülésterembe visszaérkezik Szekeres Géza, jelenlévő képviselők száma 13 fő.

A Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a Népjóléti  
Bizottság  8  igen  szavazattal,  4  nem  szavazat  ellenében;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzés 
Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést. 

Méhes  András: Mire  alapozza  az  előterjesztő  a  modellszámításban  a  helyi  adóbevételeknél 
megjelenített pozitív felfutást? Milyen metódus szerint jártak el a hiteltörlesztések számításánál?

Telek László, a Közgazdasági Iroda vezetője: A helyi adókra vonatkozóan a modellszámítás 5 %-os 
valorizálást vett figyelembe. Bíznak abban, hogy a 2012. év fordulópontot jelent a vállalkozások 
életében  is.  Amennyiben  a  német  gazdaság  fejlődési  pályára  áll,  akkor  az  exportvezérelt 
gazdaságpolitika alapján a vállalkozások a nagyobb teljesítmény alapján több adót fognak befizetni. 
A modellszámítás  az  éven  túli  hitelek  kapcsán  a  szerződött,  jelenleg  állományban lévő hitelek 
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törlesztő részleteivel kalkulál pontosan, számszerűen. A működési típusú hitelek tekintetében 5 éves 
futamidővel 940 millió forintot vesz fel az önkormányzat, melynek 188 millió forintos törlesztő 
részlete jelentkezik az ezt követő 3 éven belül. Ezek alapján jön ki a felvett átvállalt hitel és annak 
tőketartozás sor összege.

Eötvös Mihály: A 2012. évi költségvetés tervezet tartalmaz 2011. évre vonatkozó visszatekintést is. 
2011-ben a  helyi  adóbevételek  összegét  1.322 millió  forinttal  tervezték,  2012-ben 1.259 millió 
forintot  állítottak  be.  Azt  gondolja,  hogy a  tervezés  reális,  abban  bíznak,  hogy  az  adóbevétel 
növekedni fog. Volt olyan év, amikor majdnem 1.600 millió forint adóbevétellel gazdálkodhatott az 
önkormányzat,  azonban  a  gazdasági  világválság  miatt  ez  erőteljesen  lecsökkent.  A következő 
években csökkenéssel már nem számolnak. 

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 29/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

A Közgyűlés  a  melléklet  szerint  állapítja  meg  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013 – 2015. évekre várható 
összegét.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(...) önkormányzati rendelete 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A Pénzügyi Bizottság írásba foglalt véleményét, valamint a napirendhez kapcsolódó módosítást a 
2012. évi költségvetésre vonatkozóan az ülést megelőzen kapták kézhez a képviselők. 
Előterjesztőként összefoglalja a 2012. évi költségvetés szerinte legfontosabb elveit.
A költségvetés  tárgyalásakor  a  vita  középpontjában éveken keresztül  a  hitelállomány állt,  nagy 
érdeklődés követte a vitát nem csupán a képviselők, hanem az érdeklődők részéről is. Ezért kissé 
meg  is  döbbent  az  ülésterembe  lépve  a  jelenlétet  illetően,  láthatóan  nehezebb  dolguk  van  a 
képviselőknek vitatkozni a költségvetésen, nem tart számot olyan nagy érdeklődésre.
2006-tól vizsgálva az önkormányzatnak nem volt  még ilyen költségvetési  előterjesztése,  mint a 
2012. évi. Ezen célért dolgoztak, tudták, egyszer eljön az az idő, amikor olyan költségvetést tudnak 
a képviselők asztalára letenni, amelyből az látszódik, hogy a bevételek nem csak hogy fedezik a 
kiadásokat,  hanem szufficitet   tartalmaznak,  jelen esetben több,  mint 400 millió  forintot.  Eddig 
mindig  hiánygazdálkodással  küzdött  az  önkormányzat,  egyre  növelni  kellett  a  hitelállományt. 
Minden  évben  meghallgatták,  hogy  csődbe  megy  a  város,  adósság  spirálba  keveredik,  a 
városvezetés költségvetési gondolkodása és gazdálkodása teljesen rossz.
Annyiban egyetértés volt mindig, hogy a város nagyon nehéz helyzetben van Ennek oka egyrészt a 
2006-ban örökölt helyzet, másrészt, hogy az önkormányzat már a tanácsrendszertől hiánnyal vette 
át  a  gazdálkodást,  erről  az  ünnepi  Közgyűlésen  Tolmácsi  Ferenc,  az  önkormányzatiság  első 
polgármestere  is  beszámolt.  Az önkormányzati  gazdálkodás  alapfüggvénye  az,  hogy milyen  az 
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állami  hozzájárulás.  Az  elmúlt  6  évben  egyértelműen  látszik  az  állam  kivonulása  az 
önkormányzatok működéséből.  Példaként emeli  ki  az egyik legnagyobb ágazatot,  a közoktatást, 
amelynél 2007-ben az állami támogatás 71 %-os volt, tehát az önkormányzatnak a 29 %-ot kellett 
saját bevételből fedezni, 2010-re viszont 55 %-ra csökkent. Ez a jelentős visszaesés Salgótarján 
számára kb. 2 milliárd forint veszteséget jelentett az oktatási ágazatban, mely a a teljes költségvetés 
kb. 30 %-át teszi ki. Mit jelent mindez? Elismeri, hogy 2007. januárjában 190 millió forint hitellel 
rendelkezett a város , amely 1.588 millió forintra emelkedett, azonban azt is figyelembe kell venni, 
hogy  az  állami  támogatás  csökkentésével  2  milliárd  forinttal  kevesebből  gazdálkodhatott  az 
önkormányzat. A támogatás 2011-ben 57 %-ra, majd 2012-ben 58 %-ra nőtt, amelyből látható, hogy 
a Kormány, még ha igen kicsi is a mozgástere, de igyekszik több támogatást adni a közoktatási  
ágazathoz. A közoktatási ágazatban meg kellett tenni a racionalizáció lépéseit,  ezért történt meg 
többek között az alapfokú oktatás integrációja, az épületek rendszerből történő kivonása. A 2007-
2010. időszakát vizsgáló Állami Számvevőszék jelentése is megállapítja, hogy az önkormányzat 
mindent megtett annak érdekében, hogy nehézségein úrrá legyen, hozott olyan döntéseket, melyek 
áldozatvállalással jártak, de azáltal a város talpon maradt. Ezek a döntések a városvezetés számára 
sem voltak örömteliek, érdeksérelmekkel jártak. Mindezek ellenére a közoktatás színvonala nem 
esett  vissza,  sőt  elemzésekből az derül ki,  hogy a gimnáziumokból való továbbtanulási  számok 
viszonylatában Salgótarján megelőzi még Debrecent, az egyetemvárost is. Ezúton is megköszöni az 
intézményvezetőknek,  a  pedagógusoknak  a  segítséget  és  támogatást,  továbbá  azt,  hogy 
hozzájárultak  ahhoz,  hogy keményebb  körülmények  között,  nehezebb  munkavégzéssel  is  ezt  a 
magas  színvonalú oktatást  biztosítsák.  Egyértelműen látszódik  a  segítő  kormányzati  szándék az 
ellehetetlenült önkormányzatok megsegítésére. Mindez megmutatkozik a megyei önkormányzatok 
által,  illetve a települések által fenntartott intézmények állami fenntartásba kerülésében is. A kis 
települések  már  nagyon  várják  ezt,  ugyanis  a  saját  bevételek  korlátozott  volta  miatt  csak 
hitelfelvételből  tudták  működtetni  a  közoktatási  intézményeket.  Szintén  az  önkormányzatok 
támogatásában gondolkodott a Kormány a 35 milliárd forint elkülönítésével, melyből Salgótarján 
751  millió  forintot  kapott.  A költségvetési  koncepció  a  költségvetés  elkészítésére  vonatkozóan 
tartalmazott  iránymutatást,  az  alapcél  a  hiány  csökkentése,  az  egyensúly  megteremtése  volt, 
valamint  az,  hogy  ne  vegyen  fel  az  önkormányzat  működési  hitelt.  Ennek  érdekében  a  teljes 
rendszert  felül  kellett  vizsgálni,  és  a  tavalyi  évhez  képesti  10  %-os   előirányzat  csökkentést 
terveztek  be.  A 10  %-os  csökkentés  nem  működhetett  „fűnyíró  elven”  minden  ágazatban,  a 
közoktatási területen kb. 3,5 %-os csökkentést irányoztak elő. Minden intézménnyel egyeztettek 
annak érdekében, hogy a csökkentés nehogy veszélyeztesse azok működését. Ennek alapján volt 
olyan intézmény, amelynél a 2011-es bázison terveztek, a legmagasabb csökkentés az 5,5 % volt.  
Ezúton  is  köszöni  az  ágazat  szereplőinek,  hogy  együttműködtek  a  költségvetési  előirányzatok 
csökkentésében.
A költségvetés  egyéb tételeit  egyenként  vizsgálták,  megtörtént  a  szükséges  mértékű előirányzat 
meghatározása minden terület felé. Ennek eredményeként a működési feladatellátáshoz hitellel nem 
számol a költségvetés. Továbbá a 2011-ről áthúzódó hiteltörlesztési összeget is csökkenteni tudják 
429  millió  forinttal.  941  millió  forintot  5  éves  lejáratú  adósságmegújító  hitelként  építették  a 
költségvetésbe. 2011-ben 1.370 millió forint hiteltörlesztési kötelezettséggel kellett számolni. Óriási 
eredménynek tartja,  hogy a  működési  szektorban több  mint  1  milliárd  forintos,  a  felhalmozási  
oldalon 342 millió forintos pénzmaradvánnyal tudják nyitni az évet. Köszönhető mindez a 2011. év 
rendkívül  feszes  költségvetési  gazdálkodásának,  a  jó  tervezésnek  és  a  751  millió  forint  extra 
kormányzati támogatásnak. A felhalmozási oldalon 377 millió forint hitellel számol a költségvetés, 
amely  nem  új  hitel,  hanem  az  igénybe  nem  vett  hitelkeretből  származik.  Ezen  belül  kiemelt 
jelentősége  van  a  177  millió  forint  összegű  hitelnek,  amely  a  városközponti  funkcióbővítésre 
címzett. 
Alapvető fontosságú, hogy a 2012-es évet szufficitesnek lehet elkönyvelni, amely azt jelenti, hogy a 
bevételek 429 millió forinttal  meghaladják a kiadásokat,  mely reális tervezésen alapszik.  Másik 
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alapeleme a költségvetésnek, hogy nem növekszik a hitelállomány, hanem csökken, új működési 
hitelfelvétellel nem számol. Mindezek nem ígéretek, hanem számokkal alátámasztott tények, ezért 
jó szívvel ajánlja minden képviselő-társának elfogadásra a költségvetést. Bízik benne, hogy a 2012. 
év egy felfelé ívelő tendencia kezdete lesz, köszönhetően  az ágazati szereplőknek, a körültekintő 
tervezésnek és gazdálkodásnak és a kormányzati támogatásnak.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatta (az írásos vélemény,  
melyet  az  elnök  szóban is  ismertetett  a  jegyzőkönyv  melléklete);  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal,  1  nem szavazat  ellenében;  a  
Népjóléti  Bizottság  8  igen  szavazattal,  4  nem  szavazat  ellenében;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  
Közbeszerzés Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Méhes  András: A  korábbi  önkormányzati  tűzoltóság   költségvetése  milyen  nagyságrendben 
szerepelt  az önkormányzat  költségvetésében? A 2011.  december 23-i  Kormányhatározat  alapján 
kapott 105 és 500 millió forint mire használható fel?  Az önkormányzati költségvetés mérlegéből 
látható, hogy a működési kiadások összesen, a működési célú kölcsönök nyújtása és a működési 
támogatások összesen sorok összege közel 1 milliárd forinttal kevesebb a 2012. évi tervezet szerint, 
mint  a  2011. évi  tervezett  előirányzat.  Mi ennek a csökkenésnek az oka? A Salgótarján-Kazár-
Vizslás-Mátraszele  Viziközmű Társulat  működésének befejezése után milyen forrás  illeti  meg a 
városi önkormányzatot?

Telek László, a Közgazdasági Iroda vezetője: A Tűzoltóság kiadási főösszege az előző évben 380 
millió forint nagyságrendben jelentkezett az önkormányzat költségvetésében. Az 500 millió forintos 
állami támogatást az oktatási ágazatban jelentkező bér és járulékok fizetésére és hiteltörlesztésre 
lehet fordítani, míg a 108 millió forint felhasználása kötöttebb, a közfoglalkoztatás költségeinek 
támogatására  használható.  A  mérlegnél  a  kiadások  csökkenése  abból  adódik,  hogy  2011-ben 
szerepelt az összegben a tűzoltóságra vonatkozó 380 millió forint, valamint idén 200 millió forinttal  
kevesebb  összeggel  számolnak  az  oktatási  szférában,  valamint  100  millió  forinttal  a  szociális 
területen.  Ez  utóbbi  a  közfoglalkoztatás  rendszerének  megváltozása  miatt  történt,  a 
közfoglalkoztatás  költségeinek  kiadása  azoknál  a  szervezeteknél  fog  megjelenni,  akik  azt 
végrehajtják. A többi hiányzó összeg az egyes tételek egyenkénti elemzéséből következő előirányzat 
csökkenésből tevődik össze. A Viziközmű Társulatól a kalkulációk szerint 102 millió forint várható, 
amellyel számol a költségvetés. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján-Kazár-Vizslás-Mátraszele Viziközmű Társulat társulati 
ülésén a tagok döntöttek arról, hogy a visszajáró összeget az annak idején rendelkezésre bocsátott 
összeg arányában osztják vissza,  így a  rendelkezésre  álló  141 millió  forintból  Salgótarjánt  102 
millió forinti fogja megilletni. A Társulat az országban talán egyedülállóan nyereségesen zárta a 
tevékenységét,  ezúton  is  megköszöni  Cserháti  József  elnök  úr  munkáját,  az  hogy  nagyon  jó 
gazdálkodást folytatott. Az 500 és 108 millió forintra vonatkozó támogatási szerződést a közgyűlést 
megelőző napon írta alá, melynek köszönhetően az oktatási ágazatból nem 10 %-ot kellett kivonni, 
hanem csak 3,5 %-ot . A többi részt hiteltörlesztésre fordítja az önkormányzat, melynek segítségével 
a meglévő hiteleket kiütötték, a 2004. évben kemény feltételekkel felvett svájci frank alapú hitelek 
az  önkormányzat  nagy  megkönnyebbülésére  2011-ben  kifutottak,  így  legalább  a  2006.  előtti 
önkormányzat által felvett hitelt nem kell tovább fizetni.

Eötvös  Mihály: A mérlegben szereplő  kiadási  összeg csökkenéséhez  hozzájárult  a  József  Attila 
Művelődési és Konferencia Központ megszűnése és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
megalakulása is.
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Huszár Máté: Mit takar a megjelenített 205 millió forint címzett,  nem teljesült működési kiadás 
maradványa?  A  városrehabilitációra  szánt  források  már  harmadszorra  szerepelnek  a 
költségvetésben,  azonban  a  projektben  érdemi  előrelépés  nem  történt.  2012-ben  várható  a 
megvalósulás?  A 2007-ben  elfogadott  középtávú  2018-ig  terjedő  gazdasági  fejlesztési  program 
félidejéhez ér, hol tart az önkormányzat az időarányos teljesítéssel?

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Úgy gondolja, hogy a gazdasági program kérdése nem tartozik a 
közgyűlési napirend témájához. A ciklusprogram felülvizsgálatát korábban tárgyalta a Közgyűlés, 
de láthatólag ez már feledésbe merült. Megtalálják majd azt a megfelelő fórumot, amely a félidőt 
értékeli,  és bízik benne, hogy az MSZP frakció számára is lesznek meglepő dolgok, kellemesen 
fognak  meglepődni  2012-ben  a  városközpont  funkcióbővítésével  kapcsolatban.  Az  MSZP-s 
képviselők is pontosan tudják és Boldvai László képviselő úr is elmondta a sajtótájékoztatójában, 
hogy  mi  a  probléma,  Salgótarján  és  másik  13  város  esetében  a  funkcióbővítő 
városrehabilitációjának megkezdésével. Az a probléma, hogy a bankok nem hajlandók finanszírozni 
a  magánvállalkozásokat.  Az MSZP-s kormány úgy írta  ki  a  pályázatot,  melyen változtatni  nem 
lehet.  A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökségtől  érkezett  egy tájékoztatás,  hogy a  jogszabályok nem 
teszik lehetővé, hogy a gazdasági elem kikerüljön belőle, a magánvállalkozásokat pedig a bankok 
nyomorítják azzal, hogy mindenféle garanciát kérnek tőlük az EU-s támogatásokhoz. A témához 
kapcsolódva elmondja, hogy a közgyűlés előtti napon találkozott a magánvállalkozó képviselőivel, 
úgy  tűnik  tartható  a  március  5-ei  határnap.  Amennyiben  a  támogatási  szerződés  március  5-én 
hatályba tud lépni, másnap indulhat a kivitelezés.

Telek László: A 205 millió forint a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásmaradvány.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  céltartalékot  456  millió  forint  értékben  határozza  meg  a 
költségvetés, azért mert nagyon feszes gazdálkodást várnak el az egyes ágazatoktól, azonban fel kell 
készülni az esetleges problémára is, melyekre biztosítékot jelent az itt elkülönített forrás.

Fenyvesi Gábor elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Szabó  Ferenc  Gábor: A költségvetés  tervezetére  vonatkozó  bizottsági  ülésen  tapasztalt  „nem” 
szavazatok sarkallták a felszólalásra, ugyanis úgy gondolja, hogy ez a költségvetés olyan, ami az 
ellenzék  részéről  is  csak  támogatható  lehet.  Fontosnak  tartja  kiemelni,  hogy  a  költségvetés 
szufficites, az adósság spirálból, amit az elmúlt évben is hangoztattak a bizottsági üléseken, kilép a 
város.  Felhívja  a  figyelmet  a  több mint  1  milliárd  forint  megtakarított  pénzeszközre,  amely az 
elmúlt  év  gazdálkodását  is  minősíti.  A  költségvetésben  szerepel  egy  50  millió  forintos 
munkahelyteremtő támogatás, amely 100 millió forintos beruházás és 20 munkahely teremtés esetén 
adható. Tudomása szerint ez igen ritka dolog, kérdésként teszi fel, hogy az elmúlt években volt-e 
ilyen intézkedés? A költségvetéshez kapcsolódik a Startmunka-program, melyben 500 főnek tudott 
az önkormányzat munkát biztosítani. Kiemeli még az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzat támogatás pályázaton kapott 142.921.000 forintos támogatást, a 608 millió forintos 
kormányzati támogatást, valamint az EU-s önerő alapból származó 146 millió forintos támogatást, 
így  összesen  kb.  900  millió  forintot  tesz  ki  és  amely  példaértékű.  Kérdezi,  hogy  az  elmúlt 
időszakban kapott már az önkormányzat hasonló mértékű támogatást?

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Startmunka-program  kapcsán  500  főről  beszéltek  az  elmúlt 
Közgyűlésen is, amelyben 60-100 ezer forintig terjedő javadalmazásról van szó, a méltó munka 
méltó elismerése. A közmunkának azt a hatását emelné ki, amely a városlakók életében jelenik majd 
meg a járdák aszfaltozása, a földutak rendbetétele, a bozótosodott erdőrészek kitisztítása kapcsán. A 
program  505  főnek,  ezáltal  505  családnak  segít,  hiszen  munkahelyet  teremt,  segít  továbbá  a 
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városlakók  komfortérzetének  javításában  az  előzőekben  ismertetett  elvégzett  feladatok  által.  A 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül az önkormányzat gyarapodni is fog, hiszen a pályázaton 
komoly  eszközpark  beszerzésére  is  lehetőség  van,  amely  az  önkormányzatnál  marad.  Számos 
feladatot  eddig  a  VGÜ  Kft-től  rendelte  meg  az  önkormányzat,  mely  szolgáltatásért  fizetett,  a 
program keretében ezeket közmunkások látják majd el. 
A 2011-es költségvetésben 10 millió forintot különítettek el a gazdasági szereplők részére, melyet a 
Regionális  Vállalkozásfejlesztési  Alapítványon  keresztül  juttattak  el.  Mindez  része  az  előző 
ciklusban elindított programuknak, amikor a gazdálkodó szervezeteknek az önkormányzat effektíve 
forintális támogatást nem tudott nyújtani, de segítette őket a helyi adókkal kapcsolatos kedvezmény 
kapcsán,  illetve  a  hivatali  ügyintézésben.  A következő  lépés  a  10  millió  forint  költségvetési 
elkülönítése volt, most pedig ez az összeg 50 millió forinttal jelenik meg. Felmerülhet a kérdés, 
hogy  a  feszített  költségvetés  mellett,  mint  nem  kötelező  feladatot,  megjeleníthetik-e  a 
költségvetésben a helyi vállalkozások segítését. A városvezetés határozott álláspontja, hogy igen, 
egy elkülönített soron jelenjen meg az 50 millió forint. Szeretné, ha a vállalkozások számára ez nem 
csupán üzenet- illetve gesztusértékű lenne, hanem ténylegesen igénybe is vennék, ez ugyanis azt 
jelentené, hogy Salgótarjánban új munkahelyek teremtődtek.  Mindez nemcsak a munkahelyeket 
teremtő vállalkozásoknak segít, hanem áttételesen annyi családnak, ahány munkahelyet teremtenek 
a vállalkozások.

Fenyvesi Gábor visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

Eötvös  Mihály: A 205  millió  forint  fel  nem  használt  összeg  a  gyermekvédelmi  feladatokhoz 
kapcsolódik, ugyanis az előző Kormányok döntésének értelmében a Gyámhivatal által elhelyezett 
gyermekek után a salgótarjáni önkormányzatnak kell fizetnie. Erre a célra az állami forrást nem 
kapja meg az önkormányzat, ezért áll jelenleg perben a megyei és városi önkormányzat.

Ercsényi  Ferenc: A költségvetés  kézbevétele  után hat  kérdést,  megjegyzést  jegyzetelt,  melyeket 
szeretett  volna  a  Közgyűlésen  szóba  hozni,  azonban  az  elhangzottak  alapján  revidiálta  saját 
álláspontját. A hat kérdésből négyet eltenne későbbi időpontra, a költségvetés év közbeni alakulását 
figyelemmel kísérve valószínűleg lesz rá alkalom visszatérni. Két kérdést szándékozott feltenni, de 
ezeket is inkább kéréssé alakítja át. Álláspontja megváltoztatására Polgármester Asszony bevezetője 
bírta  rá,  hátradől  az  ember  a  meglepetéstől,  a  csodálkozástól,  az  örömtől  és  a  bódulattól, 
hasonlóképpen  lenyűgöző  a  helyi  teljesítményük  is,  ezért  nem  lenne  szép  és  helyes  dolog 
kérdésekkel és megjegyzésekkel okvetetlenkedni. 
A költségvetési  koncepció  tárgyalásakor,  bizottsági  üléseken  és  a  Közgyűlés  ülésén  is  jelezte 
kérését, célszerű lenne látni a kiadásokat más összetételben is, kötelező és nem kötelező feladatok 
csoportosításában  való  bontásban.  Azt  várta,  hogy  a  költségvetésben,  ha  nem  is  teljes 
részletességgel,  ez  megjelenik.  Mivel ez nem történt  meg, kéri,  hogy a Közgazdasági Iroda ezt 
pótolja. A következő időszakban a Kormány megsegíti az önkormányzatokat,  feladataik jelentős 
részét  átvállalja,  így  azok  gyakorlatilag  egy  városüzemeltető  kis  egységgé  fognak  alakulni.  A 
nyilvánvalóan  csökkenő  bevételek  mellett,  arányosan  csökkenő  kiadások  jelennek  meg.  Az  az 
információ, hogy a kiadások eleve mennyire determináltak meghatározó a tervezés és felkészülés 
szempontjából. 
Másik kérése, hogy a 90 éves évfordulóval kapcsolatos kiadásokat foglalják össze pontosan és teljes 
körű részletezéssel. A költségvetésben megtalálhatóak több ponton a kiadások feladatmegjelöléssel, 
azokat összesen kb. 50 millió forintra becsüli. Véleménye szerint nagyon magas ez az összeg és 
elgondolkodtató  ismerve  a  város  jelenlegi  helyzetét,  valamint  figyelembe  véve  a  jövőbeli 
feladatokra való felkészülést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy véli, a képviselők vannak annyira felkészültek, hogy képesek 
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olvasni  a  költségvetésben  oly  módon,  hogy  kigyűjtik  a  sorokat  és  összeadják  az  összegeket. 
Ercsényi  Ferenc  képviselő  úr  már  az  első  ciklus  óta  képviselő,  nagy rutint  szerzett.  Tudomása 
szerint a költségvetés évekkel ezelőtt is ebben a szerkezetben készült. Figyelmébe ajánlja az Állami 
Számvevőszék jelentését, amelyet korábbi ülésén már a Közgyűlés tárgyalt. A jelentés 2007-2010. 
időszakot  vizsgálta,  részleteiben  mutatja  be  a  kötelező  és  nem  kötelező  feladatok  ellátására 
vonatkozó információkat.  Ezeket át  lehet vetíteni a 2012. évre, nem sokat változott az arány. A 
bevételek  95  %-át  a  kötelező  feladatokra,  5  %-át  a  nem  kötelező  feladatokra  fordítja  az 
önkormányzat. Úgy véli, annak is lehet örülni, hogy a nem kötelező feladatokra 5 %-ot tud költeni 
az önkormányzat, mely arány növelésére kis mértékben még lehetőség is volt az elmúlt időszakban. 
Példaként  említi,  hogy a  sportra  szánt  összeg néhány tized  százalék  körül  mozgott,  a  jelenlegi 
városvezetés 1 % fölé tudta vinni ezt az arányt. Véleménye szerint egy város attól város, hogy élet 
van benne, azt pedig senki sem vitathatja, hogy 2006 óta növekedett a város kulturális életének 
színvonala. Javasolja képviselő úrnak, hogy a költségvetést az ÁSZ jelentéssel együtt tekintse át. 
Alpolgármester  úr  részleteiben  ismertetni  fogja  a  költségvetés  számait,  beszél  a  közoktatási 
intézmények vonatkozásában a 2 milliárd forintos hiányról. A városvezetés számolt azzal is, hogyan 
érinti a költségvetést a közoktatási intézmények Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központhoz 
kerülése, mindez a tudatos, előrelátó tervezést támasztja alá.
A 90.  éves  évfordulóval  kapcsolatos  kiadások  összegyűjtése  valóban  keresgéléssel  jár,  de  egy 
rutinos képviselőnek mindez gyorsan elvégezhető, hiszen nincs titkolt tétel, tételesen, név szerint 
minden szerepel a költségvetésben.

Ercsényi Ferenc: Ügyrendi hozzászólásában közli, hogy nincsenek olyan viszonyban és nincsenek 
olyan  helyen,  hogy  Polgármester  Asszony  kioktasson  egyetlenegy  képviselőt  sem,  ellenkező 
esetben ez visszafelé is elsülhet. Kéri, hogy ezt ne tegye. Nincsen hozzá joga, hogy a képviselők  
képességeit kétségbe vonja, hozzáteszi, hogy erkölcsi alapja sem. Kéréseit változatlanul fenntartja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Sajnálja, ha Képviselő úr kioktatásként értékelte válaszát, nem annak 
szánta. Eötvös Mihály alpolgármester úr részletes tájékoztatást ad a számadatokra vonatkozóan.

Eötvös  Mihály: Megvárná  a  költségvetéshez  kapcsolódó kérdéseket,  majd  azt  követően  szolgál 
részletes tájékoztatással. 

Fenyvesi Gábor: Ercsényi Ferenc képviselő úrnak mondja, hogy mennyire önérzetes a Képviselő úr, 
amikor  esetlegesen kritikát  kap,  ugyanakkor nem veszi  észre az iróniáját  és  cinizmusát  a  többi 
képviselővel szemben. Véleménye szerint ezt a kettős mércét be kellene fejezni, akkor vélhetően 
mindez eltűnne a közgyűlési munkából is.

Ercsényi  Ferenc: Részéről  a  kérdéskört  lezárta,  a  stílustalanság  és  a  kritika  között  jelentős 
különbség húzódik meg, ezt talán az Alpolgármester úrnak is tudnia kellene.

Huszár Máté: A kérdéseire adott válaszok közül kettőre szeretne reagálni. Polgármester Asszony 
arra hivatkozott,  hogy a beruházások nehezen kapnak bankhitelt.  Attól tart,  hogy a kormányzat 
politikája nem feltétlenül fogja segíteni a beruházások plusz hitelekhez jutását. Szabó Ferenc Gábor 
képviselő  úr  által  elmondottakhoz  megjegyzi,  hogy  nem  baj  a  tényekhez  való  ragaszkodás. 
Képviselő úr azt mondta, hogy a Startmunka-programban résztvevők a korábbi 28.500 forint helyett 
47.000 forintot kapnak. Ismerteti a tényeket, hogy a közmunkáért, amiért jelenleg 47.029 forintot 
fizetnek, korábban 60.236 forint járt,  28.500 forintot a közmunkát nem végzők kaptak,  jelenleg 
nekik 22.800 forint jár. Véleménye szerint ezek a számok önmagukért beszélnek. 
A bizottsági üléseken az irodavezető úr hozzászólásából, valamint az írásos anyagból is az derült ki 
számára,  hogy  a  központi  költségvetési  kapcsolatokból  származó  bevétel  a  2012-es  évben  is 
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csökkent szemben a 2010-ben megfogalmazott választási ígéretekkel. Az adósságszolgálat a tavalyi 
évhez  képest  500  millió  forinttal  növekszik,  így  meghaladja  az  1.800.000.000  forintot.  Úgy 
gondolja,  hogy  a  siker  propagandát  ez  a  két  adat  mindenféleképpen  árnyalja.  Ellenzéki 
képviselőként többször szóvá tették, hogy a működési hiteleket ki kellene venni a költségvetésből, 
tehát az ezzel kapcsolatos jelenlegi szándékot mindenképpen jó iránynak tartja. Az MSZP frakció 
minden költségvetés tárgyalásakor elmondta ezt, nem sok hatása volt, láthatóan kellett hozzá egy 
stabilitási törvény, hogy ezzel a korábbi gyakorlattal szakítson az önkormányzat. 
Azt  gondolja,  hogy  a  Közgyűlésnek  az  a  dolga  és  felelőssége,  hogy  a  salgótarjáni  lakosok 
problémáira megoldásokat találjanak. Az elmúlt időszak legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az 
új menetrend elfogadása volt. Ezzel kapcsolatban az MSZP frakció nevében módosító indítványt 
kíván megfogalmazni, mert ezzel a módosítással megszüntethető lenne a jelenlegi áldatlan állapot. 
Módosító javaslatot úgy korrekt megfogalmazni, ha a forrást is megnevezi hozzá. Hangsúlyozza, 
hogy a felsorolt célok megvalósítását egyébként támogatja, de a prioritás meghatározása, az hogy 
mely feladat várhat esetlegesen még egy évet, annak eldöntése a Közgyűlés felelőssége. A módosító 
javaslatban meghatározott célhoz a következő forrásokat javasolja rendelni: „Kis” Főtér felújítása 
27 millió forint, Förster Kálmán szobor 15 millió forint, nemzeti emlékhely kialakítása 15 millió  
forint,  JAMKK B szárny belső udvarának lefedésére 6 millió  forint.  Összesen ezen feladatokra 
tervezett összeg 63 millió forint, javasolja, hogy ezen összegért az önkormányzat vásároljon plusz 
szolgáltatást a Nógrád Volántól. Hangsúlyozza, hogy ne a cég veszteségét mérsékeljék ezzel, hanem 
ezáltal  új  járatokat  indítsanak  a  salgótarjáni  tömegközlekedésben.  Bízik  abban,  hogy  az 
önkormányzati  plusz  forrás  eredményezheti  -  akár  Polgármester  Asszony  képviselői 
közreműködésével -, hogy a kormányzat új forrásokat társít a helyi tömegközlekedés biztosítására. 
Kéri képviselő-társait, hogy ne kifogásokat keressenek, hanem biztosítsák a helyi tömegközlekedést 
a salgótarjániaknak a korábbi színvonalon. Bejelenti, hogy az MSZP-TV frakció nevében helyi népi 
kezdeményezést  indítanak  a  városban,  melynek  célja  a  jelenleg  érvényes  menetrend  módosítás 
eltörlése,  illetve a  korábbi  javaslat  újratárgyalása.  Az ehhez szükséges dokumentumokat  Jegyző 
úrhoz már eljuttatták.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Kérdezi  Huszár  Máté  képviselő  urat,  hogy módosító  indítványát 
írásban megfogalmazta-e?

Huszár Máté: Nem.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri, hogy a módosító javaslatát foglalja írásba a fejezet, sor, összeg 
pontos megjelölésével. Örül neki, hogy az MSZP-TV frakció népi kezdeményezést indít. A Fidesz 
frakció ezt azzal előzte meg, hogy a Közgyűlést megelőző napon tárgyalt a Volán munkatársaival. 
Kezdeményezték, hogy március elején tegyenek lehetővé egy találkozót, melyre meghívják azokat a 
szervezeteket,  személyeket,  akik  a  Polgármesteri  Hivatalhoz  módosító  javaslatot  nyújtottak  be 
menetrend módosítása tárgyában. Vezérigazgató úr nyitott a javaslatok tárgyalására azon keretek 
között, amely rendelkezésre áll. Az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. között közszolgáltatási 
szerződés van érvényben, mely szerződés decemberben jár le. A városvezetés kérése továbbra is az 
volt a Nógrád Volán Zrt. irányába, hogy a menetrend kialakításánál arra mindenképpen legyenek 
figyelemmel, hogy a reggeli iskolába és munkahelyre eljutás, illetve a délutáni hazajutás biztosítva 
legyen. Ennek nem tett eleget a Nógrád Volán, ezért kezdeményezték a fórumot. Örül neki, hogy 
Vezérigazgató úr partner az esetleges módosítások végrehajtásában. Bár a menetrend kérdés nem 
témája a Közgyűlésnek, de vélhetően nem véletlen, hogy most ide került.
Megjegyzi, hogy korábbi ülések jegyzőkönyveit visszanézve látható, hogy képviselők arra hívták 
fel a figyelmét, hogy ne szidja a Kormányt, és Huszár Máté vagy Dóra Ottó képviselő úr mutatott a 
térképre, hogy hol van Salgótarján, a vitában ide térjenek vissza. Mindez a „ha van sapka, ha nincs 
sapka”  tipikus  esete.  Most  legalább  el  lehet  mondani,  hogy  a  Kormánynak  sok  köze  van  a 
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salgótarjáni költségvetéshez, hiszen hozzátett 750 millió forintot. Az említett önerő alappal együtt 
közel  900  millió  forint  az  extra  támogatás,  a  korábbi  kormányok  soha  nem  segítették  az 
önkormányzatot ilyen mértékben.

Fenyvesi Gábor: A Fidesz frakció továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy sem a lakosság, 
sem a költségvetés pénzét nem kívánja olyan dologba bevonni, amely olyan problémát próbál meg 
eltakarni, amit nem ők hoztak létre. Tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi menetrend nagyon sok 
problémát okoz a városlakóknak. Felmérték a gócpontokat és kezdeményezték ezek módosítását. 
Százas nagyságrendben érkezett észrevétel, amelyeket meg fognak tárgyalni. Úgy véli nem lehet 
olyan  forrásra  áldozni,  amiről  a  jelenlegi  városvezetés  és  a  lakosság  nem  tehet.  Hozzáteszi,  
köztudott miért tartanak a helyi közlekedési vállalatok az országban máshol is ott, ahol tartanak. 
Köztudott miért tart ott a MÁV, a BKV, a MALÉV, mindez az elmúlt 8 év szakmai termése, ennek a  
kárát issza mindenki a mai napig. A jelenlegi kormányzat - tekintettel a pénzpiaci helyzetre - nem 
tudja  visszatölteni  azokat  a  milliárdokat  a  cégekbe,  amiket  az  elmúlt  évek  alatt  fokozatosan 
kivontak. Álságosnak tartja, hogy pont az MSZP frakció tesz javaslatot arra, hogy a Nógrád Volán 
Zrt. helyzetét hogyan oldják meg. 

Huszár  Máté: Örül  neki,  hogy  a  népi  kezdeményezésük  benyújtása  legalább  annyit  segített  a 
menetrend témán, hogy márciusban a Fidesz frakció egyeztetést kezdeményezett.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlésen értesült arról, hogy népi kezdeményezést nyújtottak 
be, az egyeztetésnek semmi köze ahhoz.

Huszár Máté: Szerinte Polgármester Asszony nem most hallott először a népi kezdeményezésről. 
Polgármester Asszony a rádiónak a tegnapi napon úgy nyilatkozott, hogy a Volánnal október óta 
folytak az egyeztetések, több alternatívát tett le a cég a városvezetés asztalára. Akkor kellett volna a 
városvezetőknek,  a  Fidesz-es  egyéni  választókerületi  képviselőknek,  akik  elméletileg  tisztában 
vannak  a  körzetükben  élő  városlakók  igényeivel,  egy megfelelő  menetrendet  kialakítani.  Ezért 
mindenki felelős, csak a városvezetők és a Fidesz-es képviselők nem, akik egyhangúlag támogatták 
a módosítást. 
Fontosnak  tartja  elmondani,  hogy a  központi  költségvetés  fő  forrásai  között  a  helyi  közösségi 
közlekedés  támogatására  jelentősen  kisebb  összeg  áll  rendelkezésre  2012-ben,  mint  tavaly.  A 
Magyar  Hírlap  tudósítása szerint  a  2012-es  költségvetésben biztosított  forráshoz csak 2013-ban 
juthatnak hozzá a cégek, amely komoly likviditási problémát idéz elő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ismételten hangsúlyozza, hogy az MSZP népi kezdeményezéséről a 
közgyűlési bejelentésekor szerzett tudomást. Nem szokása hazudni. A menetrenddel kapcsolatban 
több fórumon is érkezett hozzá megkeresés, aki névvel vállalta a véleményét, annak válaszolt is. 
Vannak olyan csoportok, akik úgy ítélik meg, hogy szakmailag kész menetrendet tudnak benyújtani 
a jelenlegi állapothoz képest.  Vezérigazgató úr vállalta,  hogy a Nógrád Volán Zrt.  szakembereit 
szembesíti ezen javaslatokkal. Polgármesterként nem tartja magát menetrend készítő szakembernek. 
A cég felé kérést fogalmazott meg, hogy a reggeli iskolába és munkába járás, illetve a hazajutás 
biztosított  legyen.  A visszajelzések,  tapasztalatok  alapján  megállapítható,  hogy  a  cég  ennek  a 
kérésnek nem tett, vagy csak részben tett eleget. Ezt követően azonnal reagáltak rá akár szóban, 
akár írásban. Most jutottak el abba fázisba, hogy március elején megtörténik a végleges egyeztetés, 
ezt  követően  a  márciusi  közgyűlés  napirendjére  kerülhet.  Még  egyszer  elmondja,  hogy  a 
döntésükhöz a népi kezdeményezésnek semmi köze. 

Eötvös Mihály: Úgy gondolta, hogy költségvetési vita folyik a Közgyűlésen, nem menetrend téma. 
Azonban, ha már mindez előkerült elmondja, hogy az önkormányzat 2012-ben 40 millió forinttal 

30



támogatja a Nógrád Volán Zrt-t, mely által a cég az állami költségvetésből újabb 44 millió forintot 
tud lehívni. Továbbá az önkormányzat 17 millió forint értékben bérletet vásárol az alsó tagozatos 
gyermekek  részére.  A futásteljesítmény  folyamatosan  csökkent,  2011-ig  400.000  km,  21  %-os 
futásteljesítmény  csökkenés  valósult  meg.  Ennek  alapvető  oka,  hogy  bár  az  ÁFA is  többször 
emelkedett,  a  fogyasztói  árkiegészítés  2005-től  változatlanul  2030  forint  volt.  A  2012-es 
költségvetésben nem csökkentették a normatív támogatást, 35 milliárd forint szerepelt benne. Az 
alapvető probléma az, hogy ebből az összegből 92 %-kal Budapest részesül, a maradék 8 %-on 
osztozik az összes több vidéki város. A fogyasztói árkiegészítés rendszere nem most alakult ki, a 
vidéki városok mindig 2.030 forintot kaptak, szemben a Budapestet  megillető 3.580 forinttal.  A 
problémát a salgótarjáni önkormányzat, a Nógrád Volán Zrt. egyedül nem tudja kezelni, a közösségi 
közlekedésben lévő problémát országos szinten kell megoldani

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a Horn-Kormány döntött a különböző jogcímen járó 
kedvezményekről,  ingyenességről  mintegy 46-47 jogcímen.  Pozitívum,  hogy ehhez  megadta  az 
árkiegészítést is a Volán társaságoknak helyközi és helyi vonatkozásban is. A Gyurcsány-Kormány 
elvette  az  árkiegészítést  a  Volán  társaságoktól,  azonban  félve  a  választási  bukástól,  a 
kedvezményekhez nem mertek hozzányúlni, viszont nem adtak hozzá árkiegészítést. Ezt követően 
elég nagy nyomás és némi üzleti érdek hozzátársulásával a helyközi közlekedéshez visszaadta az 
árkiegészítést, 2006-ot követően a helyi közlekedéshez viszont nem. Ennek oka a politikai fordulat, 
büntetni kell a Fidesz-es önkormányzatokat. Úgy kell megbuktatni azokat, hogy összeugrasztják az 
állami  vállalattal.  Továbbra  is  megadja  a  Kormány  a  kedvezményeket,  azonban   a  helyi 
közlekedéshez  továbbra  sem  adta  meg  az  árkiegészítést.  Ezáltal  Salgótarján  közlekedésétől  a 
Kormány az ingyenes közlekedés okán évente 100 millió forintot, a kedvezményes közlekedés okán 
újabb 100 millió forintot vett el. Lehet mutogatni az Orbán-Kormányra, de ez a Kormány meg fogja 
hozni a vonatkozó döntéseket. Az MSZP-s kormány összeugrasztotta azt önkormányzatokat és az 
állami cégeket, ennek köszönhetően perelte be Salgótarján Önkormányzatát a Nógrád Volán Zrt. a 
2010-es vesztesége okán, de pert készül indítani a 2008. és 2009. év vesztesége miatt is. Mindezt 
nem hajlandó ráterhelni a lakosságra sem 100 %-os díjemelésben, sem olyan formában, hogy az 
önkormányzati forrásból a Nógrád Volán Zrt-hez teszik a veszteséget. Kérte Miniszterelnök Urat 
arról, hogy hozzanak döntést kedvezmények megszüntetéséről, amely nyilvánvalóan az MSZP-nek 
nagyon  jó  politikai  tőke  lesz,  ezzel  lehet  hergelni  a  lakosságot,  vagy  csoportosítsanak  át  a 
különböző ágazatokból és tegyék ezen forrásokat árkiegészítés formájában a helyi közlekedéshez. A 
jelenlegi problémát a helyi önkormányzatok egyedül nem tudják megoldani.  Szintén a Gyucsány-
Kormány időszakában  alakult  ki  az  a  megkülönböztetés,  hogy az  állami  támogatás  92  %-át  a 
főváros  kapja,  a  maradék  8  %-on  osztozik  a  többi  vidéki  város  Debrecentől  kezdve 
Balassagyarmatig. A költségvetési törvényben pedig szerepel egy mondat, mely szerint a budapesti 
tömegközlekedés támogatása nem lehet kevesebb a tavalyinál. Ebben a kérdésben 2012-ben döntés 
fog születni. A Miniszterelnök Úrtól ígéretet kapott arra, hogy a Kormány megvizsgálja a kérdést és 
állást  foglal  abban,  hiszen  a  tömegközlekedési  cégek  körüli  helyzet  tarthatatlanná  vált.  Nehéz 
örökséget  cipel  a  jelenlegi  Kormányzat,  önkormányzat,  az  MSZP  pedig  számon  kéri  a 
polgármesteren és a miniszterelnökön, hogy miért nem oldják meg a helyzetet. 

Ercsényi Ferenc távozott az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Huszár Máté:  Örömmel hallotta, hogy a vitában új elemként jelent meg Gyurcsány Ferenc is.  Az 
elmondottakra  reagálva  elmondja,  hogy  a  Kormánynak  volt  már  két  éve,  hogy  a  szabályokat 
megváltoztassa.  Sikerült  elfogadni  az  Alaptörvény,  számos  kétharmados  és  sarkalatos  törvényt, 
ebben a témában is megvolt a politikai támogatottságuk, mégsem tették meg. Mindenki érdeke, 
hogy a témában megoldás szülessen, bízik abban, hogy a jövő évi költségvetésben nem a közösségi 
közlekedéstől vonnak el forrásokat és a Volán társaságok nem csak a következő évben kaphatják 
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meg az adott évre meghatározott forrásaikat. Eötvös Mihály alpolgármester úr ismertette az elmúlt 
időszak  járatszűkítéseit, ilyen mértékűre még nem volt példa. Személy szerint ő nem tanácsokat 
osztogat, hanem módosító javaslattal élt. Érti, hogy a vitában megint „nyolcéveznek”, elfogadja azt 
is,  hogy  ebben  az  elmúlt  8  év  kormányainak  is  volt  felelőssége.  Véleménye  szerint  a  Volán 
szolgáltatását igénybe vevőket nem érdekli,  hogy a kérdésben ki és mit rontott el.  A Közgyűlés 
dolga  az,  hogy  a  problémát  próbálja  megoldani,  mivel  az  önkormányzati  törvény  szerint  az 
önkormányzat kötelező feladata a helyi tömegközlekedés biztosítása. Mivel az önkormányzatnak 
nincsenek buszai, megvásárolja a szolgáltatást. Neki mindegy, hogy ezt a Nógrád Volán Zrt-től vagy 
más cégtől teszi  meg az önkormányzat,  ugyanis a szerződés felmondására már többször is utalt 
Polgármester Asszony. Hangsúlyozza, hogy ő egy módosító javaslatot tett, amely plusz 63 millió 
forintot  különít  el  erre  célra,  melyért  plusz  szolgáltatást  lehet  vásárolni.  A módosító  javaslatát 
továbbra is fenntartja.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Gratulál  Huszár  Máté  képviselő  úrnak,  hogy  egy  jól  sikerült 
költségvetés  tárgyalását  sikerült  átfordítania  menetrend témába,  amely az  MSZP-nek most  igen 
előnyös. Sok hazugságot is terjesztenek a városlakók körében, amely közül néhány mosolyogtató, 
azonban sajnálatos módon van olyan is, aki elhiszi. 

Eötvös Mihály: A központi költségvetésben nem csökkentették a tömegközlekedéssel kapcsolatos 
előirányzatot.  Az  EU  felszólítására  100  milliárd  forintos  megtakarítást  kell  elvégezni  a 
Kormánynak, ezért felmerült, hogy a budapesti tömegközlekedés támogatását csökkenteni fogják. 
Huszár  Máté  képviselő  úr  kérdezi,  hogy  az  új  Kormány  miért  nem emeli  a  tömegközlekedés 
támogatását. 
2004-ig Magyarországon defficit eljárás volt, 2010-ig az MSZP kormányzott. Jelen pillanatban 3 % 
alatt van a központi költségvetés hiánya. A konvergencia programot a Bajnai-Kormány terjesztette 
az EU elé. Azért nincs pénz a jelenlegi Magyarországnak, mert az MSZP kormány soha nem került 
a 3 %-os költségvetési hiány közelébe sem. 2006-ban 9 % volt a hiány és még a kormányváltás  
évében, 2010-ben, ha nem vezetik be a bankadót akkor 6 %-os lett volna a központi költségvetés 
defficite. Másrészről meg azt mondják, hogy meg kellene szüntetni a bankadót. Nem érti továbbá 
azt, miért mondják az egyszerű embereknek, hogy nekik 47 ezer forint a közfoglalkoztatással kapott 
bér. Véleménye szerint a két kijelentés együtt nem kezelhető.

Ercsényi Ferenc visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

Méhes András:  Nem tartozik azok körébe, akik belemennek az elmúlt időszak hibáinak vitájába. 
Elismeri,  hogy a  szocialista  kormányzás  alatt  is  történtek  hibák,  azonban  az  elmúlt  két  évben 
azoknál sokkal súlyosabb hibák láthatóak. Bele lehet menni az elemzésekbe, hogyan alakult a hiány, 
mikor milyen feltételek játszottak közre, el lehet rajta vitatkozni. Alapvetően eltér a véleménye a 
jelenlegi vezetés véleményétől, amelyet tiszteletben tart, azonban azt elfogadni nem tudja és  ennek 
minden lehetséges alkalommal  hangot  is  fog adni.  Eötvös  Mihály alpolgármester  úr  utalt  peres 
eljárásra előzetes kormányzati döntés miatt. Az elmúlt két évben lehetett látni, hogy egy pénteken 
benyújtott egyéni képviselői indítvánnyal hétfőn már lehetett törvénykezni. Véleménye szerint, ha 
bizonyos kérdésekben változtatni akartak volna, már megtették volna. 
Polgármester Asszony hozzászólásából optimizmus érezhető, remélhetőleg a város szempontjából is 
lehet ez optimizmus. Személy szerint a költségvetéstől mindig azt várja, hogy az a hosszú távú 
programhoz viszonyítva mit kíván megvalósítani az adott évben. A költségvetés fő céljai, szinte szó 
szerint megegyeznek a tavalyival, a hosszú távú programhoz való igazodás tudatosságát nem látja 
benne. Továbbá tartalmaz anomáliákat is, például egyik oldalon az oktatás szinten tartása, a másik 
oldalon  viszont  a  specializációkat  nem  tudja  támogatni  az  önkormányzat.  A költségvetésben 
strukturális  átalakulás  tapasztalható,  például  kikerült  a  tűzoltóság  költségvetése.  Eötvös  Mihály 
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alpolgármester úrnak mondja, hogy a JAMKK támogatása a jövőben is megjelenik, csak más soron. 
Az  oktatási  ágazatból  200  millió  forint  került  kivonásra,  melyben  nyilván  benne  vannak  a 
tagiskolák  bezárásából  adódó  megtakarítások  is  és  egyéb  hatékonysági  intézkedések.  Nagyon 
lényegesnek  tartja  a  pénzmaradvány kérdését,  amely  300  -  400  millió  forint  körül  ingadozott, 
jelenleg  pedig  1.300  millió  forint,  amely  a  bevételi  oldalon  jelentkezik.  Így  az  önkormányzat 
hasonló szituációban van, mint máskor. Meg kell vizsgálni azt, hogy mit takar a pénzmaradvány. A 
608 millió  forint kormányzati  támogatás dicséretes dolog.  A pénzmaradvány tartalmaz elmaradt 
feladatokat  is,  úgy  mint  lakásalap  igénybevétel  45  millió  forint,  21-es  főközlekedési  út 
négynyomúsításával  kapcsolatos  területrendezés  15  millió  forint,  szennyvíziszap  fermentáló 
pályázat saját forrása 120 millió forint, szociális városrehabilitáció 30 millió forint, parkoló övezet 
kiterjesztése 84 millió forint. Ezeket a költségeket megtakarította az önkormányzat tavaly, de ezek a 
feladatok  mivel  fejlesztésekhez  kötődnek,  csupán  átütemezésre  kerültek,  így  időbeli  csúszást 
jelentenek. Mindig nagy figyelemmel olvassa a könyvvizsgáló asszony jelentését. (Pindroch Ferenc  
képviselő távozott  az  ülésteremből.  Jelenlévő  képviselők száma 12 fő.)  A mostaniban felhívja  a 
figyelmet arra, hogy az önkormányzat vigyázzon, mert a költségvetésben jelentős egyszeri tételek 
szerepelnek. Személy szerint is nagyon örül annak, hogy kormányzati támogatást kapott a város, de 
nem biztos, hogy ezt minden évben megadják. 
A működési  hitelek állománya alacsonyabb a tavalyi  évinél,  valóban igaz,  hogy a bevétel  és  a 
kiadás között szufficit van, azonban azt is látni kell, hogy mindezt egy külső beavatkozás okozta. 
Véleménye  szerint  a  Polgármesteri  Hivatal  ennek  összefüggéseit  jól  kezelte.  Nem  látja  elég 
markánsan képviselni a politikai vezetés szándékát, amely nem csak évről évre, hanem hosszútávon 
meghatározná a célt.  Meglátása szerint az optimizmussal visszább kell szorulni. Amennyiben az 
önkormányzatot tehermentesítő pozitív változások következnek be, jó jövőképet mutathat, azonban 
ma úgy látja, hogy ennek még nincs meg az esélye.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Abban  mindenképpen  egyetértenek,  hogy sok összetevős  a  jövő 
alakulása.  A  korábbi  időszakhoz  képest  viszont  optimizmusra  okot  adó  költségvetést  tudtak 
készíteni, amelynek legfontosabb eleme, hogy a bevételek fedezik a kiadásokat.

Pindroch Ferenc képviselő visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

Szabó  Ferenc  Gábor: Huszár  Máté  képviselő  úr  felszólalásához  kapcsolódna  annyiban,  hogy 
valóban  ügyesen  alakította  a  helyzetet,  egy  előremutató  költségvetés  tárgyalásáról  áttette  a 
hangsúlyt egy jelenleg aktuális problémára, a helyi tömegközlekedés kérdésére. Véleménye szerint 
képviselő  úrnak,  mint  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének  módja  lett  volna  komoly  előterjesztés 
elkészítésére is és nem a Közgyűlésen kellett  volna egy ad-hoc javaslatot tenni,  amely politikai 
nyereségszerzésnek tűnik.  A GVVIB ülésén is  lett  volna alkalom a szóvá tételre,  de Dóra Ottó 
képviselő  úr  és  Bakos  Sándor  bizottsági  tag  sem  volt  jelen.  Kéri,  hogy  a  költségvetésnél  a  
költségvetésről tárgyaljanak, és az indítványokat ne helyben, hirtelen jött ötletek kapcsán tegyék 
meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Huszár Máté képviselő úr írásban leadta a módosító javaslatát, Telek 
László irodavezető úr szakmailag véleményezi, és arról a Közgyűlés a vita végén dönt. Alapvető 
problémának  tartja,  hogy  a  javaslat  működési  kiadásokat  akar  felhalmozási  bevételekkel 
ellensúlyozni. Ezt személy szerint nem támogatja, az önkormányzat korábban már elkövette azt a 
hibát, hogy működésbe forgatott bele felhalmozási forrásokat, részben még mindig ennek issza a 
levét a jelenlegi önkormányzat is. 

Fenyvesi Gábor és Ercsényi Ferenc elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 11 fő.
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Eötvös  Mihály: Egyetért  Méhes  András  képviselő  úrral,  hogy  foglalkozni  kell  a  2011.  évi 
költségvetéssel  is,  mivel  a  teljesítés eredményei,  pénzügyi  folyamatai  befolyásolják a  2012.  évi 
költségvetés  feltételrendszerét,  fontos  kiindulási  pontot  jelent  a  tervezés  számára.   A 2011.  évi 
teljesítés  adatai  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  Közgyűlés  végrehajtható  feltételrendszerű 
költségvetést  fogadott  el,  hiszen  a  bevételek  fedezték  a  kiadásokat  és  a  források  a  szükséges 
mértékben  rendelkezésre  álltak,  rendkívüli  intézkedésekkel  nem  kellett  a  végrehajtásába 
beavatkozni.  A helyi  adóbevételek  1.322.280.000  forint  teljesítést  mutatnak,  amely  6,2  %-kal 
haladta  meg   tervezett  mértéket.  Méhes  András  képviselő  úrnak  válaszolja,  hogy  az  elmúlt 
időszakban mindig inkább alacsonyabb összeggel terveztek. A világgazdasági válság még 2011-ben 
is  érzékelhető  volt,  ugyanis  a  helyi  adóbevétel  elmaradt  a  válság  előtti  szinttől,  mivel  a 
vállalkozások csökkentették a termelési volument. A 2012. évre tervezhető adóbevétel kalkulációja 
során figyelembe kellett venni a növekedési előrejelzéseket, illetve a belső fogyasztás kalkulációját. 
2011-ben  az  önkormányzat  központi  költségvetési  kapcsolatból  4.950.791.000  forint  működési 
támogatást  kapott  normatív  állami  hozzájárulás,  felhasználási  kötöttségi  normatív  támogatás 
központosított  előirányzat,  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetbe  levő  önkormányzatok 
támogatása,  egyéb  központi  támogatás  jogcímeken.  A  források  a  költségvetési  törvény 
rendelkezéseinek megfelelően, illetve a  pót támogatásra irányuló igénybejelentés pozitív elbírálása 
alapján érkeztek. Polgármester asszony eredményes lobbizásának köszönhetően az önhibáján kívül 
hátrányos  helyzetben  lévő  települések  támogatásán  túl,  az  egyéb  központi  pót  támogatás  éves 
szinten  751.791.000  forint  bevételt  eredményezett,  amelynek  nagyságrendje  példa  nélküli  a 
rendszerváltás  óta  a  salgótarjáni  önkormányzat  életében.  2011-ben  felhalmozási  és  tőke  jellegű 
bevétel jogcímen meghatározott előirányzat teljesítése kedvezőbb a tervezettnél, a bevétel teljesítése 
180.582.000 forint, amely a meghatározott előirányzat 208%-a. A tervezett bevétel túlteljesítését 
alapvetően a szórványlakások értékesítése,  a  pénzügyi  befektetések,  illetve a pénzeszköz átvétel 
jogcímen  érkezett  források  okozták.  A működési  feladatok  finanszírozása  érdekében  2011-ben 
összességében 1.457.217.000 forint hitel felvételére került sor. Ebből 1 milliárd forint éven belüli 
lejárattal,  200 millió  forint  több  éves  lejárattal,  illetve  folyószámla  hitel  jogcímen 399.217.000 
forint került felvételre. A tavalyi év költségvetés elfogadásakor nagy vita volt a Közgyűlésen abban 
a  kérdésben,  hogy  a  bankok  finanszírozzák-e  egyáltalán  a  salgótarjáni  önkormányzatot.  Azóta 
egyértelműen  látszik,  hogy  megfinanszírozták  és  a  jövőben  is  finanszírozni  fogják,  mivel  a 
salgótarjáni  önkormányzat  mindig eleget  tett  a  fizetési  kötelezettségének.  Az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására elkülönített központi forrásból származó 
142.921.000 forint  bevétel  csökkentette  a  2011-ben felvett  éven belüli  lejárattal  igénybe vett,  1 
milliárd forintos hitel nagyságát. A hosszú lejáratú hitelforrásokat biztosító közbeszerzés alapján a 
2011-es költségvetésben tervezett hitelek – 820 millió forint – rendelkezésre állnak. Figyelemmel a 
felhalmozások  kiviteli  ütemeire  a  rendelkezésre  álló,  megnyitott  hitelekből  236.817.000  forint 
összegű  hitel  igénybevételére  került  sort,  a  forrásbővítésként  tervezett  200  millió  forint  új 
felhalmozási hitel felhasználására viszont ne nem volt szükség. A felmerült 1.458.192.000 forint 
összegű  adósságszolgálati  kötelezettséget  az  önkormányzat  a  szerződésben  vállalt  ütemnek 
megfelelően teljesítette, hátralék még átmenetileg sem alakult ki. A kifizetett összeg az előző évihez 
képest 480.921.000 forinttal, 49%-kal növekedett alapvetően az árfolyam veszteség miatt, amelynek 
összege  több  mint  230  millió  forint  volt.  Összefoglalóan  értékelve  a  költségvetés  2011.  évi 
teljesítését megállapítható, hogy a felmerült kiadások fedezeti és finanszírozási helyzete stabil volt, 
a  szükséges  források megfelelő  mennyiségben és  időben rendelkezésre  álltak.  (Fenyvesi  Gábor 
visszaérkezett  az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.)  Az önkormányzat  a 2011. évi 
költségvetését 1,6 milliárd  forint működési hitellel és 710 millió forint működési tőke törlesztéssel 
tervezte,  így  a  működés  éves  tervezett  defficite  890  millió  forint  volt.  A 2012-es  szufficites 
költségvetést viszont teljesen átfordult a másik irányba. Abban igaza van a Méhes András képviselő 
úrnak,  hogy  ennek  alapvető  oka  az  a  751  millió  forint  kormányzati  segítség,  illetve  azok  az 
intézkedések,  amit  2011-ben megtett  a  városvezetés.  Mindezek eredménye  az,  hogy 2012.  évre 
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vonatkozóan jobb helyzetben van az önkormányzat. 
A  költségvetés  2012.  évre  941.325.000  forint  adósságmegújító  működési  hitel  felvétellel  és 
1.369.325.000 forint működési tőketörlesztéssel, a működési oldalon 428 millió forintos szufficittel 
tervez. A 2012. évi költségvetés fő céljai, feladatai az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, 
melyekről jogszabályok rendelkeznek, azonban az eszközrendszert és az erőforrások jelentős részét 
a  Közgyűlés  határozza  meg.  A feladatellátás  finanszírozhatósági  szempontú  áttekintés  alapján 
biztosítani kell a kötelezően ellátandó feladatok elsődlegességét, ami azonban nem veszélyeztetheti 
az  önkormányzat  működési  egyensúlyának  középtávon  való  helyreállítását.  A szociális  ellátás 
szelektivitásának  és  célzottságának  erősítésével  el  kell  érni,  hogy  csak  a  valóban  rászorultak 
számíthassanak  a  szociális  háló  biztonságára.  (Ercsényi  Ferenc  visszaérkezett  az  ülésterembe.  
Jelenlévő képviselők száma 13 fő.) Az értékmegőrzés mellett alapvető szempont, hogy a közoktatási 
rendszer  képes  legyen  rugalmasan  igazodni  a  társadalmi  elvárásokhoz,  illeszkedjen  a  város 
polgárainak igényeihez, ugyanakkor költséghatékony legyen. A versenyképes tudás és a műveltség 
érdekében fontos,  hogy a  közoktatási  intézményrendszer  illeszkedjen  a  2012-ben  hatályba  lépő 
köznevelési törvényben megfogalmazott elvárásokhoz, felkészült legyen az abban foglaltak szerinti 
működésre, továbbá az intézmények fenntartását alapjaiban érintő változásokra. A közoktatásban 
várható változások miatt visszatekint az oktatás elmúlt évekbeli finanszírozásával kapcsolatban. A 
közoktatási törvény 2007-es változása miatt a közoktatási rendszer költséghatékony működtetése 
érdekében  az  önkormányzat  már  2007.  évi  költségvetésének  elfogadásakor  intézkedési  tervet 
fogadott  el,  amelyben  2007.  júliusi  1-jei  hatállyal  elrendelte  a  közoktatási  intézményrendszer 
átalakítását. A 2011-es költségvetési rendelet megalkotásakor a hatékonyabb működtetés érdekében 
további  intézkedésekre  került  sor.  Polgármester  Asszony is  elmondta  az  oktatási  normatívákkal 
kapcsolatban, hogy 2006, 2007. évben azok a tényleges költségek körülbelül 71%-át fedezték. Ez az 
arány 1998 – 2000 körül  80% volt,  2010-ben viszont  55%-ra  csökkent.  Az elmúlt  években az 
önkormányzatnak nagyon komoly likviditási  gondokat  okozott  az  oktatás  alulfinanszírozottsága. 
2006-ban 866 millió forint volt a fedezetlenség, amit az önkormányzatnak saját forrásból kellett 
biztosítani. A közoktatási törvény megváltoztatása miatt 2008-ban ez a fedezetlenség 1.727.000.000 
forintra növekedett, amely annyit jelentett, hogy 2008-ban 800 millió forintot kellett hozzátenni, 
ahhoz az oktatási rendszerhez, amely működésének racionalizálására vonatkozólag 2007-ben már 
tettek intézkedéseket, mint például az alapfokú oktatás összevonásával tagintézmények létrehozása; 
középiskolák összevonása, dolgozók elbocsátása. Mindezek ellenére a rendszer működtetése mégis 
800 millió forinttal többe került az önkormányzatnak, mint azelőtt. Minden évben további veszteség 
érte az önkormányzatot. A 2012. évi költségvetésben sikerült elérni, hogy az önkormányzat oktatási 
kiadásai összességében 3.222.000.000 forintot tesznek ki,  amely az elmúlt  évek intézkedéseinek 
köszönhetően csak 3.468.000 forinttal haladja meg a 2007. évi oktatási kiadásokat. Ebben benne 
vannak  az  intézmény összevonások,  épületek  kivonása  a  rendszerből,  csoportok  megszüntetése, 
azonban hozzá kell tenni, ha mindezt az önkormányzat nem tette volna meg, akkor nem két milliárd 
forint veszteség termelődik, hanem négy milliárd forint. 
Az  elmúlt  években  az  MSZP frakció  egyetlen  egy  ilyen  intézkedést  sem  támogatott,  pedig  a 
költségvetés  mindenféleképpen  megkövetelte  volna.  Felvetődött,  hogy  az  iskolák  államosítása 
milyen  hatással  lehet  az  önkormányzati  költségvetésre.   Az önkormányzat  az  oktatási  rendszer 
működtetésére 2012-ben 3.222.579.000 forinttal tervez, melyhez 1.886.817.000 forint normatívát 
kap.  A  normatívával  nem  fedezett  működési  veszteség  összege  így  1.335.762.000  forint. 
Amennyiben az állam átveszi az oktatási intézményeket, elviszik a normatívát, elvileg a salgótarjáni 
önkormányzat 1.300.000.000 forinttal jobban járna. Ez biztos nem fog megtörténni. 
Érdemes áttekinteni,  mit  vonhat még el  az állam az önkormányzatoktól?  Elvonhatja a személyi 
jövedelem  adó  nagyságrendjét,   mely  2012-ben  1.210.286.000  forint  volt.  Amennyiben  ezt 
megteszi, még akkor is 125 millió forint aktívummal zárja az önkormányzat a költségvetési évet. 
Átengedett adó a gépjárműadó, valamint egyéb illeték elvonására kerülhet még sor esetlegesen, kb. 
250 millió forint nagyságrendben. Megállapítható, hogy bármilyen lépést fog tenni az állam, ahhoz 
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a traumához képest, amit 2007-ben a közoktatási  törvény megváltoztatása okozott a salgótarjáni 
önkormányzatnak, nem érintheti negatívabban.
Az elmúlt  ciklusban a 2007. évi  927.351.000 forintos veszteséges bázison számolva,  2 milliárd 
forint körüli további veszteség következett be az oktatási  rendszerben, melynek finanszírozására 
felhalmozási hitelt nem lehetett felvenni, ezért ezen lyukak betömésére rövidlejáratú hiteleket kellett 
felvenni.  Mindez  egyértelműen  látszódik  az  eladósodási  adatokon,  a  hitel  összege  évről-évre 
növekedett,190 millió forint, 390 millió forint, 480 millió forint, 710 millió forint.  A nehézségeket 
2009-ig tompították a növekvő helyi adó bevételek. 
A közfoglalkoztatás rendszerének átalakításával jelentősen bővült a közfoglalkoztatásban munkát 
végzők  száma.  Az  aktívkorúak  ellátásának  támogatási  összege  erőteljesebb  motiválótényező  a 
munkaerőpiacra való visszatérésben vagy a közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználásában.  A 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011-ben hosszabb közfoglalkoztatási programban 150 főt, rövidebb 
közfoglalkoztatási programban 1.533 főt, az országos MÁV közfoglalkoztatási programban 130 főt 
foglalkoztatott  418.213.000  forint  munkaerő-piaci  támogatás  mellett.  Az  önkormányzat  anyagi 
lehetőségeivel összhangba figyelemmel a központi támogatási rendszerére a Startmunka-program 
keretében  2012-ben  szélesítette  annak  lehetőségét,  hogy  az  aktívkorú  személyek  értelmes, 
értékteremtő munkavégzéssel kapcsolódjanak be az önkormányzati feladatellátásba. A Szabó Ferenc 
Gábor és Huszár Máté képviselő urak között vitát gerjesztett témával kapcsolatban megjegyzi, hogy 
az  úgynevezett  bérpótló  juttatás,  jelenleg  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásnak  nevezett 
támogatás között különbség van. A működési kiadások csökkentek, mert míg 2008-ban a bérpótló 
juttatás  28.500  forint  volt,  addig  2012-ben  22.800  forintra  csökkent.  Természetesen  emellett 
megnyílt  a  lehetőség  a  foglalkoztatásra.  A  közfoglalkoztatási  programban  a  47.000  forintos 
jövedelem az iskolai végzettség nélküliekre vonatkozik. A felsőfokú vagy középfokú végzettséggel 
rendelkezőket 91.000 forintos bruttó bérrel veszik fel.   Az önkormányzat a nehézségeket felismerve 
2008-ban a Foglalkoztatási Kft. segítségével pályázott a Startmunka-programra öt területen. Mind 
az öt területen támogatásra érdemesnek ítélték az önkormányzatot. Az országban egyedüliként a 
salgótarjáni  önkormányzat  kapott  támogatást  a  mezőgazdasági  programban,  melynek  keretében 
március 1-jétől október 31-ig 77 főt foglalkoztatnak. A várost és térségének nagy részt erdők övezik, 
Salgótarján saját tulajdonú területe 1552, 8 hektár. A rendelkezésre álló források szűkössége miatt a 
gondozatlan zöld területeket eddig csak a város belterületén kezelték, a természeti adottságokból 
következően a különböző művelési  ágú területek jelentős mértékben elgazosodtak,  önerdősültek. 
Ezen  program  keretében  kívánják  az  erdőrészeken  a  szükséges  munkálatokat  közmunkásokkal 
elvégeztetni.  Illegális  hulladéklerakók felszámolása indul  március 1-től október 1-ig 50 fővel,  a 
belvíz  elvezetési  programban  április  1-től  szeptember  30-ig  158  főt,  a  közúthálózat  javítási 
programban április 1-től szeptember 30-ig 77 főt alkalmaz az önkormányzat. Salgótarján belterületi 
útjaihoz  tartozó  járdák  az  évek  során  elhasználódtak,  illetve  a  járdákban  új  közművezetékek 
elhelyezéséből  adódóan  a  vonalas  helyreállítás  aszfalt  kopórétege  több  helyen  berepedezett, 
elhasználódott, elvált az eredeti aszfaltburkolattól ezért szükséges a járdák felületének felújítása. A 
Startmunka-program  keretén  belül  közmunkások  végzik  majd  el  a  meglévő  aszfalt  kopóréteg 
bontását  és  új  kopóréteg  terítését  kézi  és  gépi  eszközök  bevonásával,  mely  sok  városlakó 
problémáját oldja meg. Ezen kívül földutak rendbetételére is sor kerül április 1-től szeptember 30-ig 
143 fő foglalkoztatásával. Összefoglalva, az önkormányzat 2012-ben a Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.-n keresztül a Startmunka-program 505 fője mellett a nemzeti közfoglalkoztatás keretében 170 
fő foglalkoztatását biztosítja és a MÁV munka keretében további 200 fő foglalkoztatását tervezi. A 
költségvetésünk a  felsorolt  foglalkoztatás  megvalósítása  érdekében több,  mint  100 millió  forint 
támogatást biztosít a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére. 
A 2012.  évi  bevételi  főösszeg  11.027.242.000  forint,  6%-kal  csökkent  az  előző  évhez  képest, 
melynek alapvető oka,  hogy még 2011-ben a költségvetés bevételi  oldalán 2,4 milliárd forintos 
hitelfelvétel volt beépítve, 2011-ben a működési és a felhalmozási hitelekkel együtt 1.361.000.000 
forint.  A saját  működési bevétel  jogcímen tervezett  forrás nagysága 2.241.018.000 forint,  amely 
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arányát tekintve 20,3 %-os súlyt foglal el a főösszegen belül, ez az arány 1,2%-on növekedést mutat 
az előzi évi értékhez képest. Mindez azt jelenti, hogy a saját bevételek nagyobb mértékben vesznek 
részt a költségvetés összes feladatának finanszírozásában, mint az előző években. A legnagyobb 
bevételi  összeg  a  helyi  adó  bevétel,  2012-ben  1.259.000.000  forinttal,  óvatosan  tervez  a 
költségvetés,  kevesebb  összeggel  a  tavalyihoz  képest.  Átengedett  központi  adók  jogcímén 
1.410.286.000  Ft,   felhalmozási  tőkejellegű  bevétel  jogcímen  310.257.000  Ft  jelenik  meg  a 
költségvetésben.  Méhes képviselő úrnak igaza van, a felhalmozási kiadásoknál számításba vették a 
csatorna  beruházásból  származó  102  millió  Ft-ot,  és  valóban  az  önkormányzat  a  Salgótarjáni 
Csatornamű Kft-vel közösen kívánt pályázatot beadni, mely nem történt meg, a pénzmaradvány 120 
millió Ft, melyből 60 millió forintot a felhalmozási kiadások finanszírozására forgattak be. 
A hitelfevétel  tervezett  összege,  figyelembe  véve  a  korábbi  években  megnyitott  hiteleket  is, 
1.318.401.000 forint, amelynek aránya a költségvetési főösszegen belül 12%, 8,5% pont csökkenést 
mutat az előző évhez képest. A költségvetés működési szektorában megjelenő kiadásokat 10,2%-ban 
finanszírozza adósságmegújító hitelforrás, amely 7,1% ponttal csökkent. A csökkenés a kevesebb 
adósságmegújító  működési  hitel  eredménye.  Pénzmaradvány  jogcímen  tervezett  előirányzat 
1.361.703.000 forint, ennek a működési pénzmaradványa 1.018.953.000 Ft. A pénzmaradvány jó 
része kötött,  mivel  a  feladatot  ebben az évben beépítésre  került  a költségvetésebe,  a forrásokat 
felhasználják. Azonban kb. 182 millió forint szabad pénzmaradvány is van a költségvetésben, amely 
nem feladathoz kötött, és amely javítja a költségvetési pozíciót. 
A kiadásoknál  a  bevételi  oldalon  megjelenő  11.027.242.000  forinttal  számol  a  költségvetés.  A 
kiadási  oldal  tekintetében komolyabb  változás  a  tűzoltóság  önkormányzati  költségvetésből  való 
kikerülése és a József Attila Művelődési és Konferencia Központ Nonprofit Kft.-vé alakulása, mely 
így  támogatásban  részesül.  A  felhalmozási  feladatok  kiadásának  fedezetét  jelentő  előirányzat 
1.439.000.000  forint,  ami  a  főösszegen  belül  13,1  %-ot  tesz  ki,  tehát  a  költségvetésen  belül  a 
felhalmozás  megfelelő  nagyságrendben  szerepel.  Az adósságszolgálati  kötelezettség  teljesítésére 
1.845.948.000  forinttal  számol  a  költségvetés,  mely  az  előző  évhez  viszonyítva  4,9  % pontos 
emelkedést  mutat,  a  kiadási  főösszegen  belül  16,7  %-os  mértékű  arányt  foglal  el.  Ez  annak  a 
következménye, hogy 2011-ig mindig magasabb volt a hitelfelvétel, mint a tőketörlesztés, ezért az 
adósságállomány növekedett.  Az adósságszolgálati kötelezettség biztonságos teljesítését szolgálja, 
hogy a költségvetés idei tőke- és kamattörlesztését 310 forintos euró és 254 forintos svájci frank 
árfolyamon tervezik.   Úgy véli,  ebben is  lehetnek  tartalékok,  ugyanis  jelenleg  például  az  euró 
árfolyama kb. 290 forint, a svájci frank kb. 240 forint. Amennyiben az árfolyam felfelé mozdul, 
akkor sem éri váratlanul az önkormányzatot, mert ezzel a nagyságrenddel megfelelően fogja tudni a 
hiteleit törleszteni. 
Az  elmúlt  években  többször  volt  szó  az  önkormányzat  működési  veszteségeiről,  ismerteti  a 
felhalmozási szektor adósságszolgálati fedezetlenségére vonatkozó adatokat. Az elmúlt években a 
salgótarjáni önkormányzat működési oldalon veszteséges volt, az alapvető probléma azonban az, 
hogy a felhalmozási oldal is veszteséges volt, melyet rövid lejáratú hitellel kellett kiváltani. 2006-
ban a hiteltörlesztésre felhasználható felhalmozási szabad források összege 237.000.203 forint volt, 
az adósságszolgálat 204.000.061 forint, vagyis a szabad források meghaladták az adósságszolgálati 
kötelezettséget, tehát 33 millió forint aktívum volt. Ez az összeg 2007-ben  mínusz 97 millió forint, 
2008-ban 163 millió Ft, 2009-ben 130 millió Ft, 2010-ben 276 millió Ft, 2011-ben 484 millió Ft. 
Ezen hitelek törlesztésére felhalmozási hitelt nem lehetett felvenni, így ezeket is az év közben, a 
különböző intézkedések alapján megtett megtakarításokból és rövid lejáratú hitelből kellett fedezni. 
A  felhalmozási  szabad  forrás  2006-2011-ig  1.052.309.000  forint  volt  az  önkormányzat 
költségvetésében,  míg  az  adósságszolgálat  összesen  2.172.504.000  forint.  Ennek  különbözete 
1.120.195.000 forint,  ami nagyon komoly nehézségeket okozott  az elmúlt  években.  Nagyon jó 
döntést  hozott  az  önkormányzat,  hogy  nem  bocsátotott  ki  kötvényt.  A  kötvényt  kibocsátó 
önkormányzatok  esetében  már  arról  lehet  hallani,  amennyiben  a  bankokkal  az  adósság 
átütemezéséről nem tudni megegyezni, azok "bedőlnek".  Ez Salgótarján esetében nem igaz, ami 
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nem azt jelenti, hogy a város könnyű helyzetben van. Egyetért Méhes András képviselő úrral, hogy 
nem kell  "hurrá  hangulatnak"  lenni,  azt  viszont  el  kell  ismerni,  hogy Salgótarján  a  következő 
években biztonságosan működtethető lesz. Mindezt arra alapozza, amely az a.) pontban is szerepelt, 
hogy az  adósságszolgálati  teher  2011-ig  folyamatosan nőtt,  ez  a  nagyságrend még 2012-ben is 
1.800.000.000 forint , 2013-tól viszont 800 millió forint környékén fog stabilizálódni úgy, hogy nem 
csupán a törvénynek való megfelelés biztosított, hanem abban a kamat összege is szerpel. Mindez 
azt  jelenti,  hogy  2013-tól  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  -  amennyiben 
felelősségteljes gazdálkodást folytat – évente az adósságszolgálati terhe kb. 1 milliárd Ft-tal fog 
csökkenni, ami  nem kis eredmény. 
Az általános tartalék előirányzata 30 millió forint, céltartalék jogcímen 486 millió forinttal tervez a 
költségvetés.  A céltartalékban szerepel továbbá egy 30 millió forintos felhalmozási önerő, amely 
által 5%-os önrésszel nagyobb pályázaton is részt lehet venni, jelentős forrásokat lehet a városba 
hozni. A turisztika területén komoly elképzelései vannak a városvezetésnek, remélik, hogy ezeket 
megfelelően  ki  tudják  használni.  Szól  az  50  millió  forintos  elkülönített  tételről.  A befektetők 
önkormányzati  támogatást  kaphatnak  ahhoz,  hogy beruházást  végezzenek  Salgótarjánban,  ilyen 
kezdeményezés még nem volt. A feltételek kidolgozása folyamatban van, a támogatás elnyeréséhez 
100  millió  Ft-os  beruházás  és  legalább  20  munkahely  teremtése  szükséges.  Az  ilyen 
kezdeményezéseket  a  jövőben  is  támogatni  kell.  Salgótarján  önkormányzata  800-900  embert 
foglalkoztat a közmunkaprogram keretében, a város a lehetőségeihez képest mindent megtesz azért, 
hogy  a  gazdaságot  valamilyen  formában  segítse,  ezen  felül  nem  tud  többet  tenni,  továbbá 
reménykedik abban, hogy országosan az elkövetkező években megindul a gazdasági növekedés. 
Amennyiben 2012-ben a  gazdaság nem növekszik,  vagy csupán 1%-on belül   növekszik,  jelen 
költségvetés akkor is tartható. Méhes képviselő úr kérdésére válaszol, miszerint mi várható 2013-
ban? Pontosan nem tudják, mi lesz, azonban, egyet biztosan állíthatnak, 2013-ban minimum 100 
millió forinttal kevesebb kamatot fog fizetni az önkormányzat, mivel az adósságszolgálati terhe 1,8 
milliárd forintról 800 millióra forintra csökken. Úgy véli, hogy a feszített költségvetés ellenére, a 
2013.  évet  is  valamennyi  pénzmaradvánnyal  kezdi  az  önkormányzat.  Reményét  fejezi  ki  arra 
vonatkozóan, hogy az árfolyamok stabilizálódnak. A 2012-es évben is nagyon feszített gazdálkodást 
kell  folytatni,  a  jövőben minden beruházást  meg kell  vizsgálni,  hogy nem fokozzák-e tovább a 
működési veszteségeket. Amennyiben ezen követelményeknek megfelelnek, azt gondolja, hogy az 
önkormányzat olyan költségvetést tud készíteni hosszútávon is, amelynek működési oldala minden 
évben egyensúlyos lesz működési hitel felvétele nélkül is. Jó szívvel ajánlja képviselő-társainak az 
önkormányzat 2012-es évre szóló költségvetését, kéri, hogy támogassák.

Fenyvesi Gábor: Eötvös Mihály alpolgármester úr által elmondottakról Márai Sándor gondolata jut 
eszébe, mely szerint „A nagy kérdés nem az mit hoz a holnap, az igazi kérdés, mit hoz a tegnap.”  A 
jövőtől és a holnaptól nem félnek, ha a múltat, a múlt bűneit, ami Salgótarjánt is érintette sikerül 
kigazdálkodni és rendbe tenni. 
Módosító javaslatot fogalmaz meg. A IV. fejezet 15. §-ához új 3) bekezdést javasol a következő 
szöveggel: A civil feladatok előirányzat terhére költségvetési forrás addig nem folyósítható, amíg a  
Civil  Kerekasztal  tisztújítása,  a  civil  koncepció  mellékletében  szereplő  Civil  Kódexben  foglalt  
előírások szerint nem ismétlődik meg.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A módosító javaslat nem fejezetek közötti  átcsoportosítás, hanem 
szövegszerű kiegészítés. Telek László irodavezető úr véleményét kéri a Huszár Máté által benyújtott 
módosító javaslatról.

Telek László: Két változatban nyújtotta be Képviselő Úr a javaslatot. Az első változat felhalmozási 
típusú kiadásokat kíván megszüntetni és forrást  átcsoportosítani, mely a „Kis” Főtér felújítására 
vonatkozik, a helyes összeg 27.048.000 forint, nem 27.408.000, mint ahogyan Képviselő Úr leírta. 
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Formailag rendben van,  azonban problémát  jelent,  hogy ezeket  a  tételeket  a  2011-ről  áthúzódó 
hitelből kell finanszírozni, felhalmozási típusú hitelt működési oldalra nem lehet átcsoportosítani. 
Ezen indok alapján a javaslatot szakmailag nem támogatja. A módosító javaslat másik változata a 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzatából kíván elvonni 30 millió forintot, az általános 
tartalékból 20 millió forintot, így 50 millió forinttal támogatná a célt. Ezzel formai probléma nincs, 
tartalmi viszont igen. A beterjesztett költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 13,9 
%-kal  csökkentek  előző  évhez  képest,  így  további  30  millió  forint  lefaragása  esetén  a  dologi 
kiadások nem elegendőek a  kiadások finanszírozására.  Az általános  tartalékból  20  millió  forint 
átcsoportosítása esetén a maradék 10 millió forint nem adna olyan mozgásteret, amire az előző évek 
tapasztalata szerint szükség van. Fentiek alapján szakmailag ezt a javaslatot sem támogatja.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A módosító  javaslatok  törvényességi  szempontból  megfelelőek, 
megkérdezi Huszár Máté képviselő urat, hogy melyik változatot tartja fenn? 

Huszár Máté: Mivel különböző összegeket tüntetett fel a módosító indítványban, külön döntsön a 
Közgyűlés mindkettőről.

Döntéshozatal Huszár Máté 1. módosító javaslatáról:
„Javaslom  az V. Helyi önkormányzat fejezet 1. címszám, 1. alcímszám, 8. előirányzat csoport, 5.  
kiemelt előirányzat szerint a „Kis” Fő tér felújítására 27.048.000 forint; a 9. előirányzat csoport  
12.  kiemelt  előirányzat  szerint  nemzeti  zászló emlékhely kialakítása 15 millió  forint,  9.  kiemelt  
előirányzat szerint József Attila Művelődési és Konferencia Központ B szárny belső udvar befedése  
előkészítése 6 millió forint, 2. kiemelt előirányzat szerint dr. Förster Kálmán emlékhely kialakítása  
15 millió  forint  célra biztosított  források átcsoportosítását  az  V.  Helyi  önkormányzat  fejezet  1.  
alcímszám, 6. előirányzat csoport (működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre) 1.  
kiemelt előirányzat szerint Volán helyi közlekedés működési támogatása 40.000.000 forint helyett  
103.408.000 forint.” 

A módosító javaslatot a Közgyűlés 3 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Döntéshozatal Huszár Máté 2. módosító javaslatáról: 
„IV. Önkormányzati hivatal fejezete 1. címszám, 1. alcímszám, 1. előirányzat csoport, 3. kiemelt  
előirányzat dologi kiadás terhére 30.000.000 forint, illetve az V. Helyi önkormányzatok fejezet, 15.  
címszám, 3. alcímszám általános tartalék terhére 20.000.000 forint átcsoportosítását javaslom a  
korábban megfogalmazott célokra.”

A módosító javaslatot a Közgyűlés 3 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében nem fogadta el.

Döntéshozatal Fenyvesi Gábor módosító javaslatáról: 
„IV. fejezet 15. §-ához új 3) bekezdést javaslok a következő szöveggel: A civil feladatok előirányzat  
terhére költségvetési forrás addig nem folyósítható, amíg a Civil Kerekasztal tisztújítása, a civil  
koncepció mellékletében szereplő Civil Kódexben foglalt előírások szerint nem ismétlődik meg.

A módosító javaslatot a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében elfogadta.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta: 
[A 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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SZÜNET
A szünet után jelenlévő képviselők száma 13 fő.

20) Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű 
Szolgáltató Kft.  között  2010. április  30-án létrejött Beruházási megállapodás és Bérleti 
előszerződés  közös megegyezéssel történő megszüntetésére       
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Barta  András,  a  Salgótarjáni  Csatornamű 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be „Salgótarján 
Város Szennyvíztisztító telep - Biogáz előállítás és kapcsolt energiatermelés a kelet-nógrádi térségi 
szennyvíziszap agglomerációban” címmel, mely nem részesült támogatásban. A Bíráló Bizottság 
annak  átdolgozását  javasolta,  viszont  a  pályázati  konstrukciót  a  keretek  kimerülése  miatt 
határozatlan  időre felfüggesztették, a vízjogi létesítési engedély érvényességi ideje pedig lejárt. 
Fentiek  alapján,  valamint  a  szennyvízcsatorna  hálózat,  illetve  a  szennyvíztisztító  telep 
üzemeltetésének  biztonságát  és  színvonalát  érintő  feladatok  ellátásához  szükséges  fedezet 
biztosítása  érdekében,  a  pályázati  saját  forrás  elkülönítése  céljából  létrejött  Beruházási 
megállapodás és Bérleti előszerződés  megszüntetésére tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 30/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  között  2010.  április  30-án  létrejött  Beruházási 
megállapodás és Bérleti előszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1-2. számú melléklet szerinti okiratok aláírására. 

Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21) Javaslat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. igazgatója 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja  2012. 
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január  végén  érkezett  levelében  tájékoztatta  az  Önkormányzatot  a  2012.  évi  „hagyományos” 
közfoglalkoztatással  kapcsolatos  támogatási  kérelmek  benyújtásának  lehetőségéről.  Az  eredeti 
előterjesztés  kiküldése után a Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, valamint annak illetékes 
kirendeltségével további egyeztetéseket folytattunk, melynek eredményeképp az előterjesztés egyes 
részeinek módosítása vált szükségessé.  Mindezek alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.  a  2012.  évi  hosszabb  távú  közfoglalkoztatást   két  ciklusra  lebontva  tervezte  meg.  Ennek 
keretében 2012. március 1-től 2012. július 31-ig (1. ciklus) 170 fő, és 2012. augusztus 1-től 2012.  
november 30-ig (2. ciklus) további 170 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség  A foglalkoztatás napi 
időtartama  mindkét  ciklusban  162  fő  esetében  napi  6  óra,  8  fő  esetében  napi  8  óra.  A 
közfoglalkoztatás  keretében  ellátandó  munkakörök:  közterület  takarító,  intézményi  takarító  és 
kisegítő,  ebédhordó,  ügyviteli  alkalmazott.  Jelen  előterjesztés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.-nek  „a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Alap  Közfoglalkoztatás  kiadásai  2012.  évi 
előirányzatának terhére indított  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  támogatására”  vonatkozó 
kérelmei benyújtásának jóváhagyására tesz javaslatot. 
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az előterjesztés módosítását pótlólagosan kapták kézhez, kéri 
azt a napirend tárgyalásánál figyelembevenni. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 31/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek „a 
Nemzeti  Foglalkoztatási  Alap  Közfoglalkoztatás  kiadásai  2012.  évi  előirányzatának  terhére 
indított  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás  támogatására”  1-2.  ciklusra,  170-170  fő 
közfoglalkoztatására  vonatkozó  kérelmeinek  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi 
Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz történő benyújtását jóváhagyja.
A  Közgyűlés  vállalja,  hogy  ezen  közfoglalkoztatásához  kapcsolódóan  tervezett  önerőt 
(36.054.884 Ft) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében 
a Céltartalékok terhére biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. február 28.

2./ A  Közgyűlés  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott  foglalkoztatás  zavartalanságának 
biztosításához  szükséges  összeget  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  részére 
előfinanszírozza azzal, hogy azt a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul 
vissza  kell  fizetnie  az  önkormányzat  elszámolási  számlájára.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  erre  vonatkozó  szerződés  megkötésére,  valamint  felkéri  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  és  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központ 
Salgótarjáni  Kirendeltség  és  Szolgáltató  Központja  közti  hatósági  szerződés  megkötését 
követően,  az  előfinanszírozás  összegének  ismeretében,  a  2012.  évi  költségvetési  rendelet 
módosítására vonatkozó javaslat beterjesztésére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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22) Javaslat a Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítésére irányuló pályázat benyújtására     
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Andóné Angyal Mária, a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda igazgatója 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A „Nevelési  intézmények  fejlesztése”  című  pályázat,  melyet  az 
Észak-magyarországi  Operatív  Program  keretében  hirdettek  meg,  lehetőséget  nyújt  a  nevelési 
intézmények  férőhelybővítéséhez  kapcsolódó  felújítására.  A  pályázat  megvalósulása  esetén  a 
Nyitnikék  Tagóvodában  a  már  működő  öt  csoportszoba,  valamint  az  újonnan  kialakított  új 
csoportszoba  is  teljes  mértékben  meg  fog  felelni  az  előírt  szabványnak,  így azok  76 m2-esek 
lesznek. Az intézmény a felújítást  követően rendelkezni fog továbbá egy teljesen új eszközökkel 
felszerelt   60 m2-es tornaszobával; többcélú foglalkoztató helyiséggel;  orvosi szobával,  illetve a 
beteg gyerekek számára elkülönítő szobával, valamint a pályázati előírások szerint kialakítanak egy 
könyvtár-fejlesztő szobát és egy különálló teakonyhát is. Az intézmény rendelkezni fog egy zárt 
játszóudvarral,  valamint  megtörténik  az  épület  teljes  körű  hőszigetelése  is.  A kivitelezés  során 
figyelembe vették a megújuló energiafelhasználást is, amelynek során napelemekkel biztosítják a 
villamosenergia-igény jelentős  részét.  Az Önkormányzat  a  maximális  támogatási  összegre,  120 
millió  Ft-ra  nyújtja  be  a  pályázatot.  A szakmai  indokokat,  illetve  a  tagóvodák fizikai  állapotát 
figyelembe véve  javasolja  a  Közgyűlésnek a  Nyitnikék Tagóvoda kapacitás  bővítésére irányuló 
pályázat benyújtására vonatkozó javaslat megtárgyalását, valamint a határozati javaslat elfogadását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 32/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMOP-4.3.1/A-11  kódszámú,  „Nevelési 
intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra a Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítésére 
irányuló pályázat benyújtásával egyetért, azt jóváhagyja.
A Közgyűlés a pályázat benyújtásához szükséges 6.500 E Ft saját forrást Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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23) Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit  Kft.  szervezeti  keretein belül színházi 
tevékenység támogatására   
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlésen már esett szó a 90. évfordulóról, úgy gondolja, hogy a 
város életében is nagyon jelentős a 90 év. Ennek a születésnapi programsorozatnak része volt a 
salgótarjáni  színházi  kezdeményezés,  amely  nagyon  hosszú  múltra  tekint  vissza.  Az  emlékév 
nyitórendezvényén bemutatott Fekete város, fehér lélek c. produkció a bizonyítéka annak, hogy van 
létjogosultság  és  előrelépési  lehetőség  a  salgótarjáni  színházi  életben,  amely az  1880-as  évekre 
vezethető  vissza  az  amatőr  színjátszás  tekintetében.  Ma  is  nagyon  jól  működnek  az  amatőr 
színjátszó csoportok, melyből kiemelkedett a Vertich Színpad Stúdió. A Stúdió évekkel ezelőtt még 
T. Pataki László vezetésével elindított egy műhelyprogramot, amely abba az irányba mutatott, hogy 
Salgótarjánnak legyen önálló színtársulata, ehhez tették meg a kezdeti lépéseket. A városvezetés a 
kezdetektől támogatta és felkarolta ezt a kezdeményezést. Nem csupán szakmailag és erkölcsileg, 
hanem  anyagilag  is,  a  Vertich  Színpad  Stúdió  éveken  keresztül  komoly  támogatást  kapott  az 
önkormányzattól  részben  a  közművelődési  alap  terhére,  részben  az  általános  tartalék  terhére 
támogatták  a  színházi  kezdeményezést.  A 2011-es  esztendőben  további  hozzájárulásként  két  fő 
foglalkoztatására adott lehetőséget az önkormányzat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
megalakulását  követően,  fő  munkaköri  feladatuk  a  színház  szervezés,  a  színház  előkészítésével 
kapcsolatos tevékenység. A munkatársak Susán Ferenc, aki rendezőként nagyon sokszor bemutatta 
tehetségét a városban, és Sándor Zoltán, aki nagyon sokat tett már a város kulturális életéért, például 
a Pódium Stúdió vezetőjeként, a Vertich alapító tagjaként.  Az önkormányzat anyagi forrásai még 
nem engedik meg, hogy kőszínházat, teljesen önálló színtársulatot hozzanak létre Salgótarjánban, 
hiszen ez 100 milliós nagyságrend. Jelen előterjesztés 10 millió forint önkormányzati támogatást 
jelenít  meg  kifejezetten  színházi  tevékenység  folytatására  a  Közművelődési  Nonprofit  Kft-ben. 
További több mint 10 millió forint természetbeni hozzájárulást nyújt, próbák, előadások ingyenes 
teremhasználatához,  illetőleg  eszközök  igénybevételhez.   2012-től  a  színházi  tevékenység  két 
irányba nyílik, folytatják a befogadó színház programot, vagyis bérletes és szóló előadásokra más 
színházaktól vásárolnak produkciót, melynek szervezése is az említett munkatársak feladatkörébe 
tartozik. A másik irány az un. produkciós színház megjelenése Salgótarjánban, amely pedig önálló 
produkciókat vár el a színtársulat kezdeménytől. Bízik benne, hogy ezen döntések meghozatalával 
lehetőség nyílik majd állami források bevonására is a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy egy 
nagyon  lényeges  pontjához  ért  a  salgótarjáni  színházi  élet.  Jelen  előterjesztés  másik  része  a 
Közművelődési Nonprofit Kft. alapdokumentumában a színházi tevékenység bevezetéséről szól. 

A Népjóléti Bizottság 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta; a Pénzügyi Bizottság,  
valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Dr.  Bercsényi  Lajos: Salgótarján  városára  az  előadóművészek  dicsőséget  hoznak.  Orvosként 
mondja, hogy az egészséghez szükség van arra, hogy a munkanapok mellett átéljenek ünnepnapokat 
is. Minderre a színházi előadás nagyon megfelelő.

További hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
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Szám: 33/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  színházi  élet  fejlesztése,  a  helyi  tehetségek 
támogatása, a helyi színházi hagyományok megőrzése, a városi identitástudat erősítése és az 
ifjúság művészeti nevelése érdekében kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. évtől, önként 
vállalt  közszolgáltatási  feladatként  támogatja  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
szervezeti keretein belül a színházi tevékenységet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évre az önkormányzat költségvetésében a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása kiemelt előirányzatán belül 
10 000 000 Ft-ban határozza meg a színházi tevékenység éves támogatási összegét. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság 
között 2011. július 1-jén létrejött együttműködési megállapodás módosítását a melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24) Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtárral  megállapodás 
megkötésére, a fiókkönyvtárak 2012. évi működtetésére             
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Pádár Lászlóné igazgató,  Nyitott Könyv Olvasókör 
Egyesület – TEMI Könyvtár 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 95/2011. (IV.28.) Öh. 
sz.  határozata  alapján  2011.  évben  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtára 
működtette a Beszterce-lakótelepi, a rónafalui, a salgóbányai, a somoskői valamint a zagyvarónai 
fiókkönyvtárakat.  Ezen városrészekben,  illetve  településrészeken  működő  öt  fiókkönyvtár  jó 
színvonalú működtetéséhez, közösségi tevékenységük fejlesztéséhez a TEMI Könyvtár rendelkezik 
megfelelő  szakmai  –  módszertani  háttérrel,  feladatait  2011-ben  a  könyvtárhasználók 
megelégedésére látta el.  A TEMI Könyvtár a 2011. évre szóló önkormányzati támogatási összeg 
rendeltetésszerű  felhasználásáról,  az  együttműködési  megállapodás  alapján  2012.  január  31-ig 
számadást készített. A 2011. évre vonatkozó Együttműködési megállapodás 2011. január 1. napjától 
2011. december 31. napjáig szólt. Ezért szükséges, hogy  az Önkormányzat 2012. évre vonatkozóan 
is megállapodást kössön a TEMI Könyvtárral a könyvtári feladatok ellátására, amelyhez 2.400.000 
Ft-os  támogatást  nyújt.  Az  előterjesztés  a  fentieknek  megfelelő  tartalmú  együttműködési 
megállapodás tervezet elfogadását javasolja.

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

Fenyvesi Gábor: A TEMI könyvtár az Önkormányzatot a költségvetés készítésének időszakában 
kereste  meg  és  kérte,  hogy  adjanak  többlet  támogatást  eszközbeszerzésre.  Ezt  kérést  az 
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Önkormányzat  jelenleg  nem  tudja  teljesíteni,  azonban  amennyiben  mozdítható  forrás  áll 
rendelkezésre, átcsoportosítanak.

Turcsány László: Megköszöni a TEMI könyvtár minden dolgozójának munkáját, továbbá azt, hogy 
a zagyvarónai fiókkönyvtárban lehetőséget kaptak internet kapcsolat kiépítésének megvalósítására.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

Szám: 34/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése kinyilvánítja  azon szándékát,  hogy a  kulturális 
javak  védelméről  és  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény 64.  §-ának (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  a 
Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtár  (székhelye:  3100  Salgótarján, 
Munkásotthon tér 1.) által,  annak letéti könyvtáraiként működteti 2012. évben: a Beszterce- 
lakótelepi  Fiókkönyvtárat  (3100  Salgótarján,  Beszterce  tér  4.),  a  Rónafalui  Fiókkönyvtárat 
(3141 Salgótarján, Rónai út 28.), a Somoskői Fiókkönyvtárat (3121 Salgótarján, Vároldal út 2.), 
a  Salgóbányai  Fiókkönyvtárat  (3109  Salgótarján,  Vár  út  7.),  valamint  a  Zagyvarónai 
Fiókkönyvtárat (3141 Salgótarján, Zagyva út 3.).
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott letéti könyvtárak működtetéséhez az önkormányzat 
2012.  évi  költségvetésében  a  Közművelődési  feladatok  előirányzaton  belül  2.400.000 Ft-ot 
biztosít.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező 
Együttműködési  Megállapodást  kösse  meg  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI 
Könyvtár képviselőjével.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

25) Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: a családi napközik fenntartói 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2010.  márciusában, 
illetve  2011.  februárjában  döntött  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.,  a  Kistipegő  Szolgáltató 
Nonprofit  Kft.,  valamint  a  Keresztény  Advent  Közösség  fenntartókkal  ellátási  szerződés 
megkötéséről  a  gyermekvédelmi  törvényben  meghatározott  gyermekek  napközbeni  ellátásának 
körébe  tartozó,  családi  napközi  feladatainak  ellátására.  A két  Nonprofit  Kft.  7-7  férőhelyen,  a 
Közösség 14 férőhelyen működtet Salgótarjánban családi napközit. Az ellátási szerződések szerint a 
határozott  időre  létrejött  szerződés  közös  megegyezéssel  meghosszabbítható,  amennyiben  a 
Szolgáltató azt  kérelmezi és az Önkormányzat tárgyévet követő évi költségvetésében a szolgáltatási 
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díj  fedezetét  biztosítja.  A  kisgyermekek  napközbeni  elhelyezése  iránt  felmerülő  igény  miatt 
továbbra is indokolt a gyermekek napközbeni ellátásának az Önkormányzat által fenntartott 4x7 
férőhelyes  családi  napközin túl  további  férőhelyeken,  nem állami  fenntartó bevonásával  történő 
biztosítása,  annak  működtetéséhez  hozzájárulás  nyújtása  és  emiatt  az  ellátási  szerződések 
módosítása.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Méhes András: A módosítás hogyan érinti a szolgáltatást igénybevevőket?

Fenyvesi Gábor: Mivel ezen célra több forrás nem áll az Önkormányzat rendelkezésére,  döntést 
kellett hozni, hogy vagy elengedik a Keresztény Advent Közösség kezét és a másik két Nonprofit 
Kft.  támogatása  változatlan  marad,  vagy  csökkentik  azok  támogatását  és  többet  adnak  a 
Közösségnek.  Ezen támogatás után a  három családi  napköziben kb.  egyforma térítési  díjat  kell 
fizetni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el így a Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

Szám: 35/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ban meghatározott 
gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában  szabályozott  családi 
napközi feladatának ellátására

a) az Önkormányzat és a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. között 2010. március 19-én 
létrejött ellátási szerződést a határozat 1. sz. melléklete szerint,

b) az  Önkormányzat  és  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  között  2010.  március  19-én 
létrejött ellátási szerződést a határozat 2. sz. melléklete szerint,

c) az Önkormányzat és a Keresztény Advent Közösség között 2011. február 22-én létrejött 
ellátási szerződést a határozat 3. sz. melléklete szerint módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés az ellátás 2012. évben történő működtetéséhez szükséges szolgáltatási díj összegét 
(9.307.200 Ft)  az Önkormányzat  a  2012. évi  költségvetésében az Egészségügyi  –  Szociális 
Központ Fejezeten belül biztosítja. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Peleskei - Balázs Rita igazgató

Határidő: értelemszerűen
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26) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester                            
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr.Egyed Ferdinánd, az SZNÖ elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat 2011. február 22-én együttműködési megállapodást 
kötött  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák  Kisebbségi  Önkormányzatával  a  kisebbségi 
önkormányzat testületi működése feltételeinek biztosításáról. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 
2012. január 1. napján lépett hatályba, melynek  értelmében a „törvény hatálybalépése előtt létrejött  
kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat”. A törvény rendelkezései alapján a 
hivatkozott együttműködési megállapodást felül kellett vizsgálni és a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően szükséges a módosítások átvezetése.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezik arról is,  hogy a helyi  önkormányzat  a helyi  
nemzetiségi  önkormányzat  részére  biztosítja  a  működés  személyi  és  tárgyi  feltételeit,  továbbá 
gondoskodik  a  működéssel  kapcsolatos  végrehajtási  feladatok ellátásáról,  különös  tekintettel  az 
önkormányzati  feladatellátáshoz  kapcsolódó  helyiséghasználat  biztosítására,  a  testületi  ülések 
előkészítésére,  a  tisztségviselői  döntéshozatalhoz  kapcsolódó  nyilvántartási,  sokszorosítási, 
postázási feladatok ellátására és az ezzel járó költségek viselésére. 
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat már a korábbi ciklusok alatt sem kérte az irodai elhelyezést 
és az eszközellátást. Ennek ellentételezésére az önkormányzat az SZNÖ dologi kiadásaira pénzbeli 
támogatást nyújtott. Jelen együttműködési megállapodás tervezet a támogatás 300.000 Ft összegben 
történő megállapítására tesz javaslatot.  Az együttműködési megállapodás-tervezet 1. sz. mellékletét 
képezi a költségvetés elkészítésének és elfogadásának, a költségvetési információ-szolgáltatás és a 
költségvetési gazdálkodás bonyolításának szabályait tartalmazó dokumentum,  melyet a vonatkozó 
jogszabályok értelmében  a  költségvetés  tervezetének  összeállítása,  a  költségvetési  rendelet, 
valamint  a  számviteli,  pénzügyi  és  információ-szolgáltatási  tevékenység  végzésének  általános 
rendjének megalkotása  során a helyi önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat köt 
egymással.  A  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  a  2012.  február  22-i  ülésén  a  tervezetet 
megtárgyalta  és  jóváhagyta.  Tájékoztatja  továbbá a  Közgyűlést,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatával  az  együttműködés  tartalmára  vonatkozóan 
egyeztetéseket folytatnak.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 36/2012.(II.23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. február 28.
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Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A helyi  önkormányzati  képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló törvényben meghatározott képviselői, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 
meghatározott  polgármesteri  és  hozzátartozói  vagyonnyilatkozatokat  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat 4. számú mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
tartja  nyilván  és  ellenőrzi.  Felkéri  Korponai  Tamás  elnök  urat,  hogy  adjon  tájékoztatást  a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Korponai Tamás: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 33/B §-a, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A § 1-
es bekezdésében megfogalmazott vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének valamennyi képviselő a 
megadott határidőig, 2012. január 31-ig eleget tett.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a mai ülésre interpelláció nem érkezett.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő ülés várható időpontja 2012. március 29.  
Megköszöni képviselő-társainak a Közgyűlésben végzett tevékenységét és az ülést bezárja.

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Gaál Zoltán
  polgármester jegyző
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