
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. március 29-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. Jelenlévő képviselők 
száma 15 fő, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozatra vonatkozóan elsőként egy sorrend módosítást javasol, mely szerint a meghívóban 
11.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a 
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  és  vonzáskörzete  bűnügyi-  és  közbiztonsági  helyzetéről,  annak 
2011. évi alakulásáról, és a 2012. évre tervezett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására” c. 
előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalja meg a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy Ponyi Béla 
városi Rendőrkapitány úrnak a délelőtt folyamán hivatalos elfoglaltsága van.

Javasolja  a  tárgysorozatba  felvenni  16.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  az  öblösüveggyártás 
újraindítására  vonatkozó  együttműködés  jóváhagyására" című  előterjesztést  polgármesteri 
előterjesztésben,  17.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  Belügyminisztérium  „önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó  központosított  előirányzatból  származó 
támogatás  igénybevételének  részletes  szabályairól”  szóló  rendeletben  közzétett  pályázat 
benyújtására" című  előterjesztést  Lőrincz  Gyula,  a  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda 
vezetője  előterjesztésben,  18.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség 
pályaépítési  programjára  benyújtott  pályázat  jóváhagyására" című  előterjesztést  Eötvös  Mihály 
alpolgármester előterjesztésben, 19. napirendi pontként a „Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére" című előterjesztést Eötvös 
Mihály alpolgármester előterjesztésben, mely előterjesztéseket pótlólag kapták meg, illetve az ülést 
megelőzően osztották ki képviselők részére. 

Javasolja  továbbá,  hogy  a  Közgyűlés  a  meghívóban  6.  napirendi  pontként  Lőrincz  Gyula 
irodavezető  előterjesztésében  jelzett  „Javaslat  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és 
használatának  szabályozásáról  szóló  8/2011.(II.17.)  önkormányzati  rendelet  módosítására”  c. 
előterjesztés helyett azonos címmel, de megváltozott tartalommal és polgármesteri előterjesztésben, 
a pótlólag megküldött előterjesztés szerint tárgyalja a témát. 
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További módosító javaslat nem hangzott el, így a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Salgótarján Megyei Jogú Város és 
vonzáskörzete bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2011. évi alakulásáról, és a 2012. 
évre tervezett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő:  Dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Ponyi Béla r.ezr., a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság vezetője 
- Czipó Zsolt r.főhadnagy

2) a) Javaslat a VGÜ Kft. által ellátott egyes városüzemeltetési feladatok kiszervezésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b) Javaslat egyes közszolgáltatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

3) Javaslat a Női Átmeneti Szálló korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője és

                Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

4) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(...) önkormányzati rendelete a  2011. 
évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(...) önkormányzati rendelete a  2012. 
évi költségvetésről szóló 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6) Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

8) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(...) önkormányzati rendelete 
az állatok tartásáról szóló 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője 
és Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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9) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  közterületek  használatáról  szóló 
…/2012.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

10)Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

11)Javaslat  a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezet vezetője

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

Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

13)Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. Salgó Vagyon Kft.-be történő beolvadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:  
-Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
- Dr. Bablena Ferenc, a Salgó Vagyon Kft. FB elnöke
- Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója
- Tóthné Hupcsik Andrea, a Tarjánhő Kft. FB elnöke 

14)a) Javaslat a NUOVI PRODOTTI Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Nicola Di Stefan ügyvezető

b)  Javaslat  a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

15) Javaslat a 2012. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére                 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend  tárgyalásához  meghívott:  Barta  András,  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
ügyvezető igazgatója

16) Javaslat az öblösüveggyártás újraindítására vonatkozó együttműködés jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17) Javaslat  a  Belügyminisztérium  "önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez 
kapcsolódó  központosított  előirányzatból  származó  támogatás  igénybevételének  részletes 
szabályairól" szóló rendeletben közzétett pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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18) Javaslat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  pályaépítési  programjára  benyújtott  pályázat 
jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

19) Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesülettel  közművelődési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

20) Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2012.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása címen elkülönített 
központosított előirányzat igénybevételére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

21) Javaslat  a  Salgótarján,  Arany  János  út  19/A  (hrsz:  3736)  szám  alatti  helyiség  ingyenes 
használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

22)Javaslat a Salgó út 26-42. szám alatti kolónialakások vízvezeték rendszerének felújítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

23)Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 43. (hrsz: 3539/3) szám alatti ingatlan bontására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

24) Javaslat  az  1782/1  hrsz-on  felépített  4.  sz.  paviloncsoport  ingatlan-nyilvántartásban  történő 
feltüntetésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

25) Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Roma Nemzetiségi  Önkormányzatával  megkötendő 
együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Oláh Imréné, az RNÖ elnöke

26) Javaslat a "Salgótarjáni Óvodapedagógiai Egyesület" részére névhasználathoz való hozzájárulás 
megadására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Fehér Edit, az Egyesület elnök-jelöltje

27) Javaslat  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek  alapító  okiratainak  és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Zárt ülésen:

28) Javaslat „Az év rendőre” elismerő cím adományozására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Ponyi Béla r.ezr., a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság 
vezetője és Czipó Zsolt r. főhadnagy
               

29)Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezések elbírálására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda a polgármesteri tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magnum Hungária Zeta Kft.  tulajdonában lévő 
salgótarjáni  6090/1.  hrsz.-ú  ingatlanra  útlejegyzési  eljárást  indított  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatalnál.  A Kormányhivatal  az  Önkormányzat  kérelmét   2010.  november  15-én  kelt 
határozatával  elutasította.  Az  ügy  fellebbezés  folytán  a  Nógrád  Megyei  Bírósághoz  került.  A 
Bíróság  a  Kormányhivatal  döntését  hatályon  kívül  helyezte  és  a  Kormányhivatalt  új  eljárásra 
utasította.  Az új  eljárás megindult,  ugyanakkor a peres felek a Magyar  Köztársaság Legfelsőbb 
Bíróságánál  felülvizsgálati  eljárást  is  kezdeményeztek.  A  felülvizsgálatra  tekintettel  a 
Kormányhivatal  az előtte folyamatban lévő útlejegyzési eljárást  felfüggesztette.   A Kúria ítélete 
szerint  a  Kormányhivatal  határozata  jogszerű  és  megalapozott,  ezért  a  Megyei  Bíróság  ítéletét 
hatályon kívül helyezte. A Kúria döntésének eredményeként a Kormányhivatal határozata hatályban 
marad, új eljárás lefolytatására nincs szükség, mindezek alapján a Kormányhivatal a 2012. március 
1-jén   kelt  végzésével  a   közigazgatási  eljárást  megszüntette.  A 2010-es  választási  kampány 
tájékoztatásaiban a különböző kiadványok különböző telekügyekről beszéltek. Ahogyan a korábbi 
időszakban elmondta a Közgyűlésnek, a Magnum Hungária Zeta Kft. mint felperes kártérítés elleni 
pert  indított  az  Önkormányzat  ellen.  A  Nógrád  Megyei  Bíróság  felperes  kereseti  kérelmét 
elutasította, egyben kötelezte, hogy fizessen meg az alperesnek, azaz az önkormányzatnak 1 millió 
forint perköltséget. A fellebbezés folytán a per a Fővárosi Ítélőtáblához került. Az Ítélőtábla az I. 
fokú bíróság ítéletét helyben hagyta és kötelezte a felperest, hogy fizessen az alperesnek 500 ezer 
forint másodfokú perköltséget. Arról nincs információ, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására 
sor került-e.
Tájékoztatja  továbbá  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  márciusban  svéd  delegáció  látogatott  el 
Salgótarjánba.  A Karlskogából  érkező polgármester  asszony,  a  hivatalvezető és a  kereskedelmi-
gazdasági  vezető  a  2010-ben  megküldött  meghívásnak tett  eleget.  Az önkormányzatok közötti 
kapcsolat, mely jellemzően gazdasági vonalon indult, az elmúlt néhány évben vált szorosabbá. A 
küldöttség  jelenlegi  látogatása  elsősorban  arra  irányult,  hogy  tapasztalatokat  szerezzenek  a 
magyarországi  szakképzés,  a  munkahelyteremtés  és  a  környezetvédelem területén.  Az itt  töltött 
három nap során szakmai megbeszélésekre és üzemlátogatásokra is sor került. A két önkormányzat 
közötti  együttműködési  lehetőségekről  szándéknyilatkozat  készült,  melyet  átadott  a 
polgármesternek. Az aláírására a későbbiekben kerül sor.
Végül ismerteti a Baglyasalja Barátainak Köre Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének és a 
polgármesternek címzett levelét. (A levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Megköszöni a baráti körnek, hogy gondoltak a Közgyűlés tagjaira. Mindenkinek jól esik, ha a civil 
szervezetek úgy érzik, hogy együttműködve tudják fejleszteni a várost. Az elmúlt években példát 
mutattak  arra,  hogy  nincsenek  leszakadó  városrészek,  és  milyen  fontosnak  tartják  az  egyes 
városrészekben zajló civil életet, az ott folyó munkát. 
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Dr. Bercsényi Lajos a napirendek előtt kért szót és tájékoztatást adott a Szent Lázár Megyei Kórház 
jelenlegi  helyzetéről.  2011.  decembere  óta  sokan  vizsgálták  a  kórház  tevékenységét,  hiszen  a 
megyei  önkormányzattól  a  fenntartás  az  államhoz  került  a  GYEMSZI  felügyeletén  keresztül. 
Közgazdasági, humánpolitikai, szakmai szempontból is vizsgálták a tevékenységét több, mint ezer 
oldalas dokumentum alapján. A kórháznak nem kell szégyenkezni, mert az átvilágítás során nem 
történt olyan megállapítás a szakemberek részéről, amely a tevékenységét negatívan értékelte volna. 
Mindezért köszönetet mond minden munkatársának.
A GYEMSZI 2011. decemberi főigazgatói egyeztetésén nyilvánvalóvá vált,  hogy a Szent Lázár 
Megyei  Kórház  ágystruktúrája  és  ágyszáma  megfelelő  -  550  aktív  és  110  krónikus  ágy  -, 
elfogadásra javasolt volt. A kórház jelenlegi fenntartója, a GYEMSZI szakemberei kidolgoztak egy 
matematikai algoritmust, egy mátrixot, melynek alapján megvizsgálták, hogy az egyes területeken a 
kórházaknak  milyen  funkcióval  kell  bírni  és  annak  melyek  az  ellátási  területei. Vizsgálták  a 
progresszivitási  szinteket is,  azt  hogy milyen számban szerepeltek a tevékenységükben a súlyos 
esetek,  milyen nehéz eseteket  tudnak ellátni.  Büszke arra,  hogy azt  a  szintet,  amit  egy megyei 
kórháznak  el  kell  érni,  minden  osztály  megkapta.  Megköszöni  a  szakmai  szervezetek  és  az 
országgyűlési képviselők segítségét. A matematikai algoritmus Hatvan, Gyöngyös, Kerepestarcsa 
irányában a megközelíthetőséget vizsgálva a kórházat bizonyos szempontból gyengítette volna, de 
akik kiálltak a kórházért, elérték azt, hogy a rosszul betáplált matematikai algoritmust felülírja a 
józan  ész.  Pásztó  és  Szécsény  területe  visszakerült  a  kórház  illetékességi  területéhez,  amely 
korábban  is  ide  tartozott.  A  megyei  önkormányzat  korábbi  és  jelenlegi  vezetése,  a  városi 
önkormányzat  vezetése  egyhangúlag  támogatta  a  kórház  azon  kérését,  mely  szerint  a  Nógrád 
megyei  beteg  is  kapja  meg  az  országos  átlagos  finanszírozást.  A  GYEMSZI  szakemberei 
megállapították, hogy a kérés jogos, valós, a kórház tevékenységét a TB az országos átlag alatt 
finanszírozza. Felismerte az államtitkárság, hogy ott nehezebb gyógyítani, ahol szegényebbek az 
emberek, rosszabbak a szociális körülmények, magasabb a morbiditás. Ezeken a területeken un. 
pozitív szorzóval fogják segíteni a gyógyító tevékenységet. Bízik benne, hogy elindult egy pozitív 
folyamat. Mindenkinek köszönetet mond a közös munkáért, kiemelve Polgármester Asszonyt, aki 
személyesen járt el az illetékes államtitkárságon.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Hosszú szakmai egyeztetésen vannak túl a témában, a mai reggel a 
rádió  hallgatóit   is  tájékoztatta  minderről.  Márciusra  lezárultak  az  egyeztetések,  áprilisban 
megtörténik azok dokumentálása, az együttműködések, szerződések megkötése és május 1-jétől lép 
életbe az új rendszer. A Szent Lázár Megyei Kórházban nincs veszélyben az orvosok, szakdolgozók 
munkahelye, a betegeket továbbra is magas, vagy az eddigieknél még jobb színvonalon fogja ellátni 
a kórház.  Fontosnak tartja  kiemelni,  hogy magasabb finanszírozást sikerült  elérni,  valamint  azt, 
hogy elindult  az  egészségügyi  dolgozók bérrendezése.  A bérrendezés  2011.  év  végén egy eseti 
bérkiegészítést  jelentett,  amely  Salgótarjánban  480  dolgozót  érintett,  idén  augusztusban  pedig 
orvosok, szakdolgozók januárra visszamenőleg egy összegben kapják meg a béremelést. Mindez azt 
jelenti, hogy az új bértáblára való beállás előkészítéséhez a Kormány 30-40 milliárd forint forrást 
kell  elkülönítsen.  Az a  cél,  hogy 2013-ban – hasonlóan a  nyugdíjkasszához – az  egészségügyi 
kassza is önmagát tartsa el. Ehhez hozzájárul a népegészségügyi termékadó bevezetése, amelyből 
befolyt forrást egyértelműen az egészségügyi kassza kapja, ebből rendeződnek a dolgozói bérek. 
Papp Magor, a Rezidens Szövetség Elnöke fogalmazott úgy, hogy az elmúlt évtized  legnagyobb 
bérrendezése lesz az augusztusi. Bízik benne, hogy valóban méltó helyre kerülnek az egészségügyi 
dolgozók az anyagi elismerés szempontjából is.

A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, vélemény nem volt, azt a Közgyűlés tudomásul vette.
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1) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Salgótarján Megyei Jogú Város 
és vonzáskörzete bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2011. évi alakulásáról, és a 
2012. évre tervezett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő:  Dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
-  Ponyi  Béla  r.ezr.,  a  Salgótarjáni  Városi  Rendőrkapitányság  vezetője  és  jelen  van  Bakos 
Norbert alezredes, valamint Hidasi Béla őrnagy úr

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A helyi  önkormányzatokról szóló törvény értelmében a települési 
önkormányzat  egyik  kiemelt  feladata  a  helyi  közszolgáltatások  körében  a  közbiztonság  helyi 
feladatairól való gondoskodás. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Vezetője által készített beszámoló 
ismerteti  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  által  végzett  közbiztonsági,  közrendvédelmi  és 
közlekedésbiztonsági tevékenység személyi és tárgyi feltételeit, valamint részletesen tartalmazza az 
egyes szolgálati ágak 2011. évi tevékenységét, eredményeit, a jelentősebb intézkedéseket, valamint 
a 2012. évre vonatkozó terveket. 
Néhány adatot és információt lényegesnek tart kiemelni az anyagból:

• 2011.  év  végén  a  rendőrkapitányság  személyi  állománya  összesen  130  hivatásos  és  28 
közalkalmazott főből állt, 

• 2011. évben a Nógrád megyében regisztrált bűncselekmények száma 8.298 volt, amelyből 
2.944, azaz közel 35% a Salgótarjáni Rendőrkapitányság területén valósult meg,

• a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója a vizsgált időszakban 64,5% volt,
• az  erőszakos  bűncselekmények  megoszlását  tekintve  megállapítható,  hogy  ezen 

bűncselekmények zömét Salgótarján belvárosának kb. 400 méteres szakaszán követik el,
• a szeszes italok éjszakai árusítását tiltó önkormányzati rendelet hatása azonnal érezhetővé 

vált a közterületeken az ittas személyek jelenlétének csökkenésével, illetve megszűnésével,
• az  önkormányzati  támogatással  működtetett  térfigyelő  kamera-rendszer  hatására 

drasztikusan csökkent a bűncselekmények száma, továbbá az elkövetők beazonosítása és a 
bizonyítási eljárás lefolytatása egyszerűbbé vált.

Kijelenthető,  hogy  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  állománya  az  értékelt  időszakban  a 
hatáskörébe  tartozó  feladatokat,  az  illetékességi  területén  kimagasló  eredménnyel  teljesítette, 
figyelembe véve, hogy Salgótarján és vonzáskörzete – országosan is – a bűnügyileg súlyosabban 
veszélyeztetett térségek közé tartozik.
A beszámoló  ismerteti  a  rendőrkapitányság  2012.  évi  kiemelt  feladatait:  a  közterületi  jelenlét 
erősítése,  a  bejelentésekre  biztosított  gyors  rendőri  reagálás  fejlesztése,  a  társszervekkel  való 
hatékony együttműködés, továbbá olyan rendőrség működtetése, ami megfelel az elvárásoknak és 
képes kivívni a lakosság bizalmát és elismerését.  A fő cél egy új, a társadalmi környezetnek, a 
jogkövető állampolgári igényeknek megfelelő modern szemléletű rendőrkapitányság kialakítása és 
működtetése,  mely  határozottan,  ugyanakkor  törvényesen  és  szakszerűen  lép  fel  a  deviáns 
magatartásokkal szemben, 24 órás bűnözésre, 24 órás bűnügyi jelenléttel.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Ponyi  Béla: A Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  életében  tavaly  év  végén  vezető  váltás  történt, 
bemutatja  munkatársait,  akik  munkáján  leginkább  múlik  a  rendőrség  eredményessége.  Bakos 
Norbert alezredes úr lett a kapitányság vezető helyettes, Hidasi Béla őrnagy úr, korábbi életvédelmi 
alosztály  vezető  lett  a  Bűnügyi  Osztály  vezetője.  A  2011.  évről  szóló  beszámolót  más 
megközelítésben készítették el, mint eddig. Azokra a területekre koncentráltak, amelyek leginkább 
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érdeklik a  lakosságot  és  befolyásolják  a  mindennapjaikat.  A beszámolóban kiemelték  a  rendőri 
jelenlétet és azon bűncselekményfajtákat, amelyek leginkább irritálják a lakosságot.
Az eredményességre vonatkozóan ismertet néhány adatot.  A rablások számát egyharmadával, a 
betöréses lopást több, mint felével sikerült csökkenteni, a lopás több, mint 150 esettel csökkent 
2010. évhez képest.  Továbbá csökkent  a tulajdon elleni szabálysértés száma is. Egy nagyváros 
szempontjából  a  rendőri  jelenlét  nagyon  fontos,  mely  feladatot  2012-ben  is  előtérbe  helyezi  a 
kapitányság.  Önerőből  nem  tudják  megoldani,  a  Miskolci  Készenléti  Rendőrségtől  igényelnek 
bevetési  csoportokat  pénteken,  szombaton.  Nógrád  Megyében  csak  a  Kapitányságon  működik 
fogda,  a megyében őrizetbe vett személyeket az előzetes letartóztatásig ott őrzik, mely erőket von 
el  a  közterületi  jelenléttől.  Kiemeli  a  határrendészeti  tevékenységet  is,  Nógrád  Megyében  a 
Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén van a leghosszabb, közel 72 km szárazföldi 
határszakasz.  2012-ben  új  lehetőség  nyílik  meg  a  rendőrség  számára,  az  un.  senior  állomány 
foglalkoztatása,  melyben személy szerint  nagy lehetőségeket  lát,  hiszen állományon felül  olyan 
kollégák jöhetnek vissza, akik nagy rutinnal és tapasztalattal rendelkeznek. Ezek a kollégák olyan 
terhetek vesznek le a mostani aktív kollégák válláról, amelyek elveszik az idejüket a közterületi 
jelenléttől. Példaként említi az iskolarendőr programot, a bűn- és balesetmegelőzést.
Büszkén jelentheti ki, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon nagyon jó kollektíva alakult ki, a 
rendkívül nagy munkateher mellett is jól érzik itt magukat a dolgozók.
Megköszöni  az  önkormányzat,  a  képviselő-testület  támogatását,  a  jogszabályváltozásokra  való 
gyors  reagálást  a  Salgótarján  Közbiztonságáért  Alapítvány  működésével  kapcsolatban.  Kiemeli 
Kakuk Zoltán és Turcsány László képviselő urakkal való kiváló együttműködést. Amennyiben a 
képviselők  problémát  észlelnek  a  választókerületükben,  kéri,  forduljanak  bizalommal  hozzá  és 
munkatársaihoz.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Kapitány  úr  kiegészítését,  gratulál  a  vezetői 
kinevezéshez és jó munkát kíván. Arra biztatja a képviselőket, hogy probléma esetén forduljanak a 
rendőrséghez,  mert  az  információ  birtokában  hatékonyabban,  gyorsabban  tudnak  intézkedni. 
Véleménye szerint nagy hangsúlyt kell fektetni az óvodákban, iskolákban zajló programokra, hiszen 
a végső cél a jogkövető állampolgárok nevelése. Továbbá az, hogy a Rendőrség az emberek számára 
ne félelmet keltsen, hanem a segítő szándékot lássák bennük, kivétel természetesen az, akinek van 
félnivalója.

Turcsány László: Megköszöni Kapitány úr és munkatársai munkáját és a jó együttműködést.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 38/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  vezetője  által 
készített Salgótarján Megyei Jogú Város és vonzáskörzete bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről, 
annak 2011. évi alakulásáról, és a 2012. évre tervezett intézkedésekről szóló beszámolót a melléklet 
szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2) a) Javaslat a VGÜ Kft. által ellátott egyes városüzemeltetési feladatok kiszervezésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
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b) Javaslat egyes közszolgáltatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Javasolja,  hogy  a  napirend  a)  és  b)  pontját  együtt  tárgyalja  a 
Közgyűlés,  a  döntéshozatal  külön-külön  történik.   A Közgyűlés  a  184/2011.  (X.27.)  Öh.  sz. 
határozatával utasította a Salgó Vagyon Kft., a VGÜ Kft. és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy amennyiben az elemzések és a várható gazdasági előny indokolja a 
feladatátcsoportosítás  szükségességét,  a  VGÜ  Kft.  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztéssel 
kapcsolatos  profiltisztítás  vonatkozásában  a  részletesen  kidolgozott  javaslatot  terjesszék  a 
Közgyűlés elé.  A megtartott egyeztető tárgyalások alapján megállapítást nyert, hogy az átalakítás 
szükséges.  A  közfoglalkoztatásból  eredő  lehetőségek,  valamint  az  egyes  városüzemeltetési 
feladatok  közmunkaprogramokhoz  illeszthetősége  alátámasztják  a  javaslat  időszerűségét.  Az  új 
szervezeti  struktúrában  történő  feladatellátás,  valamint  a  finanszírozás  támogatásból  történő 
megvalósulása a rendelkezésre álló forrás felhasználásának hatékonyságát növeli. 
A VGÜ  Kft.  hulladékgazdálkodási  rendszerfejlesztéshez  kapcsolódó  profiltisztításához  és  ezzel 
összefüggésben  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  részére  történő  feladatátadáshoz 
szükséges az érintett közszolgáltatásokra vonatkozó önkormányzati  rendeletek módosítása. Jelen 
előterjesztés erre tesz javaslatot. 
Megköszöni minden résztvevőnek a nagyon részletes, alapos előkészítő munkát, mely során minden 
oldalról  megvizsgálták  a  kérdést,  több  verziót  is  vázoltak.  A hulladékgazdálkodási  projekthez 
kapcsolódó pályázatot beadta az önkormányzat, a tegnapi napon megkapott értesítés szerint első 
körben  52  millió  forint  támogatásban  részesült.  Véleménye  szerint  a  cégátalakítással 
költséghatékony  szervezeti  felépítést  tudnak  kialakítani,  és  a  városlakó  számára  is  erőteljesen 
érzékelhető  pozitív  elmozdulást  jelent  mindez,  például   a  parkfenntartás,  fűnyírás,  közterületek 
rendbetétele területén. Hozzá kell tenni azonban azt, hogy a VGÜ Kft. munkáját eddig is dicséret 
illette,  hiszen  együttműködve  a  Foglalkoztatási  Kft-vel  nagyon  sokat  változott  a  város 
köztisztasága, rendezettsége.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta;  a  
Pénzügyi Bizottság támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzés Bizottság 6 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés a) és b) pontját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 39/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
alapító  okiratát  az  1.  sz.  melléklet  szerint  módosítja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  okirat  aláírására.  A Közgyűlés  utasítja  a  társaság  ügyvezető  igazgatóját  a 
változásbejegyzési eljárás – jogi képviselő útján történő -  lefolytatására.

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

Sári Sándor ügyvezető igazgató

9



2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft.-vel 1996. február 29.-én megkötött megbízási szerződés módosítását 2012. április 01-jei 
hatállyal  a  2.  sz.  melléklet  szerint  elfogadja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel 
kötendő  közszolgáltatási  szerződést  2012.  április  01-jei  hatállyal  a  3.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

3) Javaslat a Női Átmeneti Szálló korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője és

                 Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: TIOP-3-4-2-11/1 kódszámmal megjelent az „Önkormányzati, állami, 
egyházi,  nonprofit  fenntartású  bentlakásos  intézmények korszerűsítése”  című pályázati  felhívás, 
melyre vonatkozóan az önkormányzat a Női Átmeneti Szálló korszerűsítésére irányuló pályázatot 
kíván  benyújtani.  A támogatás  mértéke:  a  projekt  elszámolható  összes  költségének  max.  100 
százaléka.  A korszerűsítés,  átalakítás  és  energiatakarékossá  tétel  (nyílászárók cseréje,  fűtőtestek 
korszerűsítése) mellett teljes akadálymentesítés valósulhat meg. A lakóterek lakás jellegű komfortját 
(fürdőszoba, mellékhelyiség és főzőfülke a szoba mellett,  mint lakótér tartozéka) alakítják ki. A 
beruházás kapcsán foglalkoztató és fejlesztő programok tartására alkalmas helyiségek jönnek létre. 
Nem csupán a lakóterek válnak komfortosabbá, hanem az intézményben lakók ápolását, gondozását 
és foglalkoztatását segítő eszközöket is beszereznek, illetve lehetőség nyílik az ellátottak számára az 
internet  elérés  igénybevételére  is.  A  konstrukciót  követően  a  színvonalasabb  ellátási 
körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés is biztosítottá válik.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a pályázat beadási határideje 2012. május 15-re módosult.

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

Fekete  Zsolt: A pályázattal  kapcsolatban  igennel  kell  szavazniuk,  de  emellett  átgondolandó  a 
városban  a  hajléktalanok  ellátásának  rendszere.  A legfőbb  cél  e  tekintetben  az  lenne,  hogy  a 
hajléktalan létből, ahová a jelenlegi gazdasági körülmények miatt egyre többen kerülnek, próbálják 
kisegíteni  az  embereket.  Elengedhetetlen,  hogy  a  szállásnyújtás  mellett  megjelenjen  az  ellátás 
körében a foglalkoztatás, fejlesztés. Véleménye szerint meg kell alkotni egy átfogó a hajléktalan 
léttel  és  ellátással  foglalkozó  stratégiát  civil  szervezetek  bevonásával,  a  korábban  jól  működő 
alapítvány újra életre hívásával. Információi szerint vannak olyan hajléktalanok, akik 10 éve nem 
tudnak  kilábalni  ebből  a  létből  és  vannak  olyanok,  akiknek  egyfajta  életformává  vált  a 

10



szolgáltatások igénybevételével a hajléktalanság. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy alkossa meg a 
hajléktalan ellátásra és a hajléktalanság megszüntetésére vonatkozó városi stratégiát.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Fekete  Zsolt  észrevételét  és  várja  minden  témához 
kapcsolódó építő javaslatát,  melyről természetesen véleménye szerint is tárgyaljon a Közgyűlés. 
Elmondja, hogy meg kell köszönni azoknak a munkatársaknak a munkáját, akik a szociális ágazat 
ezen  nagyon  nehéz  területén,  a  hajléktalanok  ellátásában  dolgoznak.  Salgótarjánban  a  téli 
időszakban is meg tudták oldani azt, hogy senki sem kényszerült az utcán maradni. A munkatársak 
arról is tájékoztatták, hogy vannak viszont olyanok, akik nem is akarnak a hajléktalan szállóról 
elmenni, esetleg a munka világába visszatérni. De ugyanúgy nehézséget jelent azok esete is, akik 
nem akarnak bemenni az utcáról a hajléktalan szállókra. A mostani pályázati kiírásban új elemként 
jelenik  meg  a  foglalkoztatás  és  fejlesztés,  valamint  a  közfoglalkoztatás  átszervezésével 
remélhetőleg egyre erőteljesebben bevonhatók a munkába. 

Fekete Zsolt: Természetesen elismerés a szociális  területen dolgozóknak, fel  sem merült  benne, 
hogy ennek a problémának a megoldása rajtuk múlna. Új módszereket, stratégiákat kell alkalmazni. 
Véleménye szerint a sorsukon változtatni akaró és képes embereken túl azoknak is meg kell adni a 
mentális  segítséget,  akik  az  életminőségük  javítása  érdekében  nem tesznek  semmit.  Szükséges 
lenne továbbá az utcán dolgozó szociális munkások számának megemelése.

Turcsány László: A választókerülete körzethatárán helyezkedik el a férfi átmeneti szálló, így sok ott 
lakót személyesen is ismer. Munkához jutásukban a közfoglalkoztatási program pozitív elmozdulást 
jelentett,  jelentős  létszámot  vontak  be  a  közterületi  illegális  hulladéklerakók  felszámolásába. 
Hozzáteszi,  hogy  a  hajléktalan  szállón  lakók  jelentős  része  dolgozik,  azonban  munkásszálló 
jelleggel  erre  a  kényelmesebb,  biztonságosabb  életformára  rendezkedtek  be.  Érdemes  lesz  a 
jövőben ezen a lehetőségen elgondolkodni és a témával részletesebben foglalkozni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri a témában bármilyen formában érintett képviselő társait, hogy 
fogjanak össze és készüljön egy javaslatcsomag, amely a Közgyűlés elé kerülhet. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 40/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a  TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú,  „Önkormányzati, 
állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati 
felhívásra „a Női átmeneti szálló korszerűsítésé”-re irányuló pályázat benyújtásával egyetért, 
azt jóváhagyja.
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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4) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  …/2012.(...)  önkormányzati  rendelete  a 
2011. évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2011.  évi 
költségvetéséről  szóló  9/2011.(II.17.)  önkormányzat  rendelet  módosításának  lényegi  elemeit 
ismerteti, melyek technikai módosítások.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 10/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5) Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének  …/2012.(...)  önkormányzati  rendelete  a 
2012. évi költségvetésről szóló 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2012.  évi 
költségvetéséről szóló 8/2012.(II.23.) önkormányzat rendelet március havi módosításának lényegi 
elemeit ismerteti, melyek technikai módosítások, vagyis előirányzati, pótelőirányzati rendezések az 
intézményvezetők és irodavezetők kezdeményezésének megfelelően. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  4  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 11/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6) Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítására                           
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A mai  közgyűlésen  több előterjesztés  is  foglalkozik  a  2012-ben 
hatályba  lépett  új  államháztartási  szabályok  miatti  változások  átvezetéséről.  Az  önkormányzat 
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Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítását  is  főként  az  indokolja,  hogy  a  helyi 
önkormányzat,  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat,  illetve  a  költségvetési  szervek  elkülönülő 
gazdálkodását meg kell jeleníteni. Ezen túlmenőleg a szabályzat aktualizálására is sor kerül.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 12/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ahogyan a tárgysorozattal kapcsolatos kiegészítésében is elmondta, 
azonos  címmel,  de  megváltozott  tartalommal  új  előterjesztést  kaptak  kézhez  a  képviselők   a 
témában,  kéri  a  napirend tárgyalásánál  azt  figyelembe venni.  Továbbá az  ülést  megelőzően két 
térképet osztottak ki a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
A parkolási rendeletről 2011. februárjában hozott döntést a Közgyűlés. Azóta nagyon sok észrevétel 
érkezett, így a városvezetés kérte a szakmai szereplőket, a VGÜ Kft-t, a városüzemeltetési iroda 
munkatársait,  hogy tekintsék  át  újra  a  rendeletet.  A hatálybalépés  január  1-jéről  április  1-jére 
történő  módosítása   is  azért  történt,  mert  minden  elemét  megvizsgálták  a  rendeletnek,  milyen 
bevételt jelent az önkormányzatnak, milyen hátrányokkal jár a bevezetése a salgótarjániaknak. A 
jelenlegi előterjesztés több módosítást javasol a hatályban lévő rendelethez képest. Egyrészt abban 
kéri a képviselő-társai támogatását, hogy a hatályba lépését tolják ki május 1-jére. Ennek oka, hogy 
az  elkövetkező  egy  hónap  alatt  részletes  tájékoztatást  tudnak  adni  a  városlakóknak  és  az 
ideérkezőknek  az  új  parkolási  rendszerről.  Tájékoztató  lapokat  kívánnak  elhelyezni  autók 
szélvédőjére, postaládába és a helyben szokásos módon informálják a lakosságot. Az Arany János 
út  19/A.  6.sz.  pavilonjában  információs  központ  nyílik  2012.  április  2-től,  ahol  a  VGÜ  Kft. 
munkatársai tájékoztatást adnak, illetve lehetőség lesz a bérletek megvásárlására is.
A módosítási javaslatának másik része a Salgótarjánban lakcímmel rendelkezők és munkahellyel 
rendelkezők megsegítését szolgálja, a rájuk vonatkozó kedvezményeket jeleníti meg. Javaslatának 
lényege, hogy arra ösztönözzék az embereket, hogy ne óránként vásároljanak pakolójegyet, hanem 
bérleteket vásároljanak. Elsősorban az éves bérletek ára legyen alacsonyabb, de legyen lehetőség 
havi bérlet vásárlására is. 
Az  érvényben  lévő  rendelet  a  magánszemélyek  részére  az  éves  bérlet  árát  50  ezer  forintban 
határozza meg, jelen módosítási javaslat a Salgótarjánban bejelentett lakcímmel rendelkezőknek ad 
lehetőséget,  hogy fenti  összeg  helyett  15  ezer  forintért  vásárolják  meg  a  bérletet.  Továbbra  is 
megmarad  a  kiemelt  övezet,  amely  jelenleg  is  fizető  parkoló  övezet,  ide  nem  lehet  bérletet 
vásárolni, ott marad a díj. A javaslatok a díjcsökkentésre az újonnan bevezetett 1. és 2. övezetekre 
vonatkoznak, mely szerint az 1. övezetben 250 forint helyett 150 forint, a 2. övezetben 200 forint 
helyett 100 forint legyen a díj. Az érvényben lévő rendeletben a földrajzilag jól elhatárolt szektorok 
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kialakítása  megmarad.  Jelen  javaslata  –  a   salgótarjániakat  megsegítendő  –,  hogy  az  adott 
szektorban  bejelentett  lakcímmel  rendelkező  salgótarjániak  lakásuk  előtt  az  autójukkal  ingyen 
parkolhassanak.  A  kedvezmény  az  első  autóra  vonatkozik.  A  második  autóra  is  javasol 
kedvezményt, az adott szektorban évi 4 ezer forint a bérlet ára. Azon salgótarjáni lakók, akiknek 
munkahelye a fizetős parkolási hellyé váló területen van, kedvezményes szintén évi 4 ezer forintos 
bérletet tudnak vásárolni az adott szektorba. A javaslat a salgótarjániaknak lehetőséget ad  arra is, 
hogy mindkét szektorra vásároljanak bérletet, melynek ára évi 15 ezer forint. Fontosnak tartja a 
városban  dolgozókat  is,  akik  nem  salgótarjáni  lakosok,  esetükben  abban  a  szektorban,  ahová 
besorolás szerint a munkahelye tartozik, évi 15 ezer forintért tudnak bérletet  vásárolni. Javaslata 
odafigyel  a  salgótarjáni  székhellyel,  telephellyel  rendelkező  vállalkozásokra  is,  nekik  is  nyújt 
kedvezményt.
A módosítási javaslat szól továbbá a össztömeg megemeléséről 2,5 tonnáról 3,5 tonnára.
A Magyar Vöröskereszt megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Salgótarjánban van jó néhány 
véradó,  aki  nagyon  sok  alkalommal  segítette  embertársait  a  véradása  által.  Erre  tekintettel 
javasolták,  hogy  számukra  az  önkormányzat  engedje  el  a  parkolási  díjat,  mely  javaslatot 
előterjesztőként befogadott.
A javaslat szemléletében tehát az fogalmazódik meg, hogy az önkormányzat a salgótarjániaknak 
adjon  lehetőség  szerint  minél  több  kedvezményt,  de  mint  minden  más  nagyvárosban,  így 
Salgótarjánban is meg kell tenni a parkolási zónák kiterjesztését. 

A témára vonatkozó eredeti előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat  
ellenében  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal   2  nem  
szavazat ellenében támogatta.

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

Szabó Ferenc Gábor: Választókörzetében részt vett számos lakógyűlésen, ahol azt tapasztalta, hogy 
sok helyen megértéssel viszonyultak a parkolási zóna kiterjesztéséhez. Maga a tény, amiért eddig 
nem kellett fizetni, fizetni kell, ellenérzést váltott ki, amely természetes. Azonban meglátása szerint 
a többség akceptálni tudja a parkolási rendszer kiterjesztését.

Dóra Ottó: Kérdezi, hogy mennyibe került a beruházás és a rendszer éves üzemeltetése?

Lőrincz Gyula, irodavezető: A beruházás kb. 150 millió forintból valósul meg.

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója: Az éves üzemeltetés várható költsége 56 millió 
forint.

Ercsényi Ferenc: Véleménye szerint Salgótarján jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzetében ezen 
rendelet  jelentősen  könnyített  változatának  bevezetése  is  egy  megalapozatlan  és  nagyon  rossz 
döntés. Polgármester Asszony bevezetőjében nyolc alkalommal használta azt a kifejezést, hogy a 
„salgótarjániakat megsegítendő”. Nem akar közhellyel válaszolni, hogy ki segítsen meg és hogyan. 
Az elmúlt  napokban hozzá érkezett  28 e-mail  egyike sem segítségképpen értékeli  és fogadja a 
javaslatot.  A  KSH  adataiból  megállapítható,  hogy  a  salgótarjáni  kistérség  az  ország  egyik 
legelmaradottabb kistérsége, drasztikusan nő a munkanélküliség, az elmúlt egy-két hónapban itt 
csökkentek  legnagyobb  mértékben  a  jövedelmek.  Ebben  a  helyzetben  azoktól  a  salgótarjáni 
autósoktól, akik a mindenkori kormányok egyik kedvenc céltáblái, beszedni egy újabb, véleménye 
szerint  soha  meg  nem  térülő  sarcot,  rossz  döntés,  a  rendelet  indokolatlan,  elfogadhatatlan  és 

14



semmivel nem alátámasztható.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri, hogy őrizzék meg a Közgyűlés méltóságát. Bízik benne, hogy 
őt a Jóisten megsegíti és ahhoz nem kér Képviselő úrtól támogatást. Az önkormányzathoz több száz 
észrevétel  érkezett  e-mailen,  vegyes  vélemények  voltak.  Volt  olyan  megnyilvánulás  is,  amely 
szerint nem jó a jelenlegi módosítás, mert aki a ház előtt tartja az autóját, garázsnak használja a  
parkolóhelyet, igenis fizessen azért. Érkezett olyan vélemény is, amelyek szerint az autósok nem a 
legszegényebb rétegből kerülnek ki. 

Turcsány László: Felhívja képviselő-társa figyelmét,  hogy a második autóért  kell  fizetni,  amely 
esetében is mindösszesen napi 15 forint jelentkezne költségként.

Fekete  Zsolt:  A Közgyűlés  tárgyalta  már  a  parkolási  rendelet  egy korábbi  változatát,  amikor 
kifejtette, hogy kinek milyen terhekkel fog mindez járni. Ezek a terhek megmaradtak. Véleménye 
szerint  ez  nem  a  salgótarjániakat  megsegítő,  hanem  a  salgótarjániakat  részben  erős  teherrel 
megterhelő  döntés,  amely  nemcsak  pénzről  szól.  A gépkocsi  tulajdonosoknak  nem  azért  van 
autójuk,  hogy  egy  kis  szektorban  közlekedjenek  vele.  Több  helyi  kisvállalkozó,  akinek  a 
belvárosban van üzlete megfogalmazta, hogy háttérbe fog szorulni azokkal a cégekkel szemben, 
akiknek  ingyenes  parkolója  van.  Nem  tartja  helyesnek,  ha  párhuzamot  vonnak  a  gépkocsi 
tulajdonlása és az anyagi helyzet között. Véleménye szerint a jobban keresőket az egy kulcsos adó 
be  nem vezetésével  kellett  volna  a  társadalom számára  hasznosabbá  tenni,  és  nem úgy,  hogy 
parkolási  díjat  rónak ki  rájuk.  Salgótarjánban sokan kényszerből  használják a  gépkocsit,  annak 
érdekében, hogy eljussanak a munkahelyre, elvigyék a gyermekeiket óvodába, iskolába, elintézzék 
a napi bevásárlást, amelyet a parkolási díj naponta egy-két száz forinttal megdrágít. Kiérezhető a 
rendeletből,  hogy  a  bérlet  vásárlását  helyezi  erőteljesen  előtérbe,  ezáltal  plusz  kiszámítható 
bevételhez jut az önkormányzat. Kérdés, hogy a parkolási jegyekből, bérletekből befolyt összeget 
mire fordítja az önkormányzat. Azokat a vállalkozásokat, akiknek az üzlet nyitásához meg kellett 
vásárolni  a  parkolóhelyet,  most  ismét  parkolási  díjjal  terhelik,  esetleg  a  tulajdonába  adják  a 
parkolóhelyeket?  Véleménye  szerint  a  salgótarjániaknak  ez  semmiféleképpen  nem  megsegítő 
intézkedés, hanem egy újabb teher, melyet személy szerint nem tud támogatni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hatályban lévő parkolási rendelethez képest fogalmazta meg, hogy 
a  jelenlegi  módosítás  a  salgótarjániakat  jelentős  mértékben  segíti.  Felhívja  képviselő-társa 
figyelmét, hogy a Salgótarjánban kialakult vásárlási szokás egy egyutcás bevásárlóközpont, amely 
az  ALBA üzletháztól  a  Lakberendezési  Áruházig  terjed.   Ezt  a  szakaszt  a  rendelet  nem érinti, 
ugyanúgy működik a parkolás, mint eddig, hiszen ott jelenleg is fizető parkoló van. 
A parkolójegyekből, bérletekből az előzetes számítások szerint 30 millió forint körüli tiszta haszon 
várható,  mely  a  parkolási  alapba  kerül.  Ezen  összeget  kifejezetten  utak  felújítására, 
állagmegóvására kívánják fordítani azokban az övezetekben, ahol a parkolási zónát bevezették. Így 
az ott élőket kétszeresen is jól érinti, hiszen számukra ingyenes a ház előtti parkolás, másrészt egy 
idő után az utat is felújítják.

Szabó  Ferenc  Gábor: Választókörzetében,  a  Vásártéren  is  bevezetésre  kerül  a  parkolási  díj. 
Lakógyűléseken elmondta, hogy gondoljanak bele az ott lakók abba a helyzetbe, hogy a város többi 
részére  kiterjesztik  a  parkolási  zónát,  a  Vásártérre  pedig  nem.  Ebben  az  esetben  az  ott  lakók 
biztosan nem találnának parkolóhelyet, manapság is nehéz az ingyenesség miatt. Arra, hogy valaki, 
aki nem ott lakik, ne hagyja ott egész napra az autóját egyetlen módszer van, ha fizetni kell érte.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fontos észrevételnek tartja, hogy nem az ott lakókra vonatkozik a 
rendelet. Furcsának tartja azt a helyzetet, hogy valaki leteszi az autót reggel, felutazik Budapestre, 
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majd este felveszi az autóját.  De tapasztalható olyan eset is,  hogy valaki a parkolóban árulja a 
gépjárművét. Véleménye szerint nem ezt a szemléletet kell erősíteni, hanem a parkolásban a forgási 
sebességet kell felgyorsítani.

Fenyvesi  Gábor: A FIDESZ-KDNP frakció  nevében  néhány  gondolatot  mond  el  a  parkolási 
koncepcióval kapcsolatban. A döntés meghozatalkor is tudták,  hogy ez nem jó téma annak, aki 
bevezeti, sokkal inkább kedvező az ellenzéknek. Megértik, tisztában vannak azzal, hogy ellenérzést 
vált ki mindenkiből az a tény, hogy fizetni kell valamiért, amiért eddig nem kellett. Nem céljuk a 
döntést pozitív döntésként felmutatni. A jelenlegi döntéssel azt szeretnék tudatosítani mindenkiben, 
hogy a több, mint egy évvel ezelőtt elfogadott rendeletet, Polgármester Asszony tanácsára,  újra 
végiggondolták, figyelembe véve a beérkező véleményeket. El kell fogadni, hogy parkolási rendelet 
minden nagyvárosban van. Tisztában vannak ezen intézkedés negatív hullámaival is. Polgármester 
Asszony javaslatai között olyan tételek vannak, melyet a FIDESZ-KDNP frakció megszívlelt – az 
ott lakó a háza előtt ne fizessen, ne büntessék az itt dolgozót – a hatályos rendeletet ezekkel lehetett  
finomítani. Ettől persze a városlakók szemében nem biztos, hogy pozitívabb lett ez a rendelet. Ki 
kell mondani őszintén, a bevezetésére azért kerül sor, mert a városnak bevételre van szüksége.  A 
rendelettel nem kívánják azokat büntetni, akik a parkolási övezetben laknak vagy ott dolgoznak, de 
a  rendeletre  szükség  van.  Egyetértenek  Polgármester  Asszonnyal,  hogy  a  hatályba  lépése  egy 
hónappal később történjen meg annak érdekében, hogy mindenki tájékozódhasson, számára mi a 
legmegfelelőbb megoldás.

Eötvös Mihály: Fekete Zsolt képviselő úr arról beszélt, hogy egy salgótarjáni autósnak több száz 
forintjába kerül a parkolás, a gyermekek szállítása, munkahelyre jutás, bevásárlás intézése kapcsán. 
Több lehetőség van a salgótarjáni polgárnak, vásárolhat havi bérletet 1500 forintért, így 50 forintba 
kerül naponta a parkolás, de vásárolhat negyedéves, éves bérletet is. Olyan parkolási rendeletet nem 
lehet bevezetni, hogy mindenki fizet, aki nem salgótarjáni. A parkolási díjból származó bevétel a 
parkolási alapba kerül, amelyből a zónákba tartozó utakat fogják felújítani, mert azokra nincsenek 
pályázati  források.  Véleménye  szerint  az  első  ilyen  felújítások  megvalósulása  után  még  olyan 
jelzéseket  is  kapnak majd  a városlakóktól,  hogy utcájuk felújítása érdekében arra  az utcára is 
terjesszék ki a parkolási rendeletet, ahol eddig nem volt.

Méhes András: Az elmúlt időszakban a városlakók között járva kétféle felháborodást tapasztalt. Azt 
egyrészt önmagában a rendszer bevezetése, másrészt a tájékoztatás hiánya váltotta ki. Véleménye 
szerint arról is informálni kellett volna az embereket, hogy valószínűleg később kerül bevezetésre a 
rendelet. Csatlakozik Ercsényi Ferenc képviselő-társához, hogy ebben a helyzetben Salgótarjánban 
sem az eredeti rendeletet, sem annak módosítását nem szabad bevezetni. Az autósokat számos teher 
sújtja, kezdve a benzin és gázolaj árától, a baleseti adón át, egészen a megszűnt 4 napos autópálya 
matricáig,  látszódik,  hogy egyre nehezebb az emberek élete.  Fentiek miatt  a javaslatot személy 
szerint nem tudja támogatni.

Huszár  Máté: Polgármester  Asszony  bevezetőjében  arra  utalt,  hogy  a   rendelet  január  1-jei 
hatálybalépését azért csúsztatták, mert várták az észrevételeket, véleményeket. Emlékei szerint a 
probléma az volt,  hogy úgy tűnt,  nincs kivitelező,  mert a jelentős árfolyamingadozások miatt  a 
kivitelezőként fellépett cég sokáig fontolgatta a közbeszerzési eljárásból való visszalépését. 
Természetesen fontos, hogy őrizzék meg a Közgyűlés méltóságát, de az is fontos, hogy megőrizzék 
a komolyságát is. Nem érti, hogy a Közgyűlésen ilyen típusú példák, mint a ház előtt parkoló autó 
garázsnak minősülése, miért jelenik meg. 
Bár  a  Kormány mindent  megtesz  annak  érdekében,  hogy az  autózás  luxus  legyen,  véleménye 
szerint ezt alapvetésként nem kell elfogadni. Érdeklődve figyelte, hogy a városvezetéshez milyen 
vegyes  vélemények  érkeztek  be  a  parkolási  rendelet  kapcsán.  Az  MSZP-hez  azok  a  markáns 
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vélemények  érkeztek,  hogy  a  rendeletet  hatályon  kívül  kell  helyezni,  mert  ez  nem  segíti  a 
salgótarjániakat,  hanem  sújtja.  Meggyőződése,  hogy  a  lakosság  teherbíró  képességét  mindez 
meghaladja.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Huszár  Máté  képviselő  úr  állításának  első  része  nem  igaz,  a 
kivitelezéshez semmi köze nem volt a hatálybalépés csúszásának. Bevezetőjében azt mondta, mivel 
annyi  jelzés  érkezett  a  témához  kapcsolódóan,  úgy vélték  mindenképpen  végig  kell  gondolni, 
komoly  döntéseket  igényel.  A  jelenlegi  javaslatért  számos  vitát  kellett  folytatnia  a  szakmai 
képviselőivel.  A Közgyűlés  komolyságával  kapcsolatos  felvetésre  válaszolja,  hogy  ő  személy 
szerint minden ember véleményét komolyan veszi. Az általa elmondottak nem az ő véleménye volt, 
hanem  a  beérkezett  vélemények  egyike,  melyet  tiszteletben  tart.  Úgy  gondolja,  hogy  a 
képviselőknek a Közgyűlésben nincsen joga megítélni az emberek véleményét, annak idézésével 
még nem válik komolytalanná a Közgyűlés.

Dóra Ottó: 2007 körül már volt kísérlet a parkolási rendelet bevezetésére, fő okként a belváros 
közlekedésszervezését  és  a  meglévő  parkolási  nehézségek  feloldását  jelölték  meg.  Mindez  már 
jelentősen  megváltozott,  ugyanis  jelenleg  nemcsak  a  Vásártéren  lehet  bármikor  parkolóhelyet 
találni, hanem a Fő téren is a nap szinte bármely szakában. A parkolási rendelet  bevezetésének 
mások oka lehetett a parkolóház épülése, a parkolóház igénybevételének megsegítése. Ebben az 
esetben ki kell terjeszteni a parkolási zónát tekintettel arra, hogy a felépített parkolóház ne legyen 
üres. Nem hivatalosan az az információja, hogy a parkolóház nem fog megépülni, így ez az indok is 
okafogyottá vált.  Emlékei szerint a parkolási rendelet  csúszása a közbeszerzés elhúzódása miatt 
történt, valamint a hideg tél miatt a kivitelezési munkákkal sem tudtak haladni. A polgármesteri 
bevezetőben többször elhangzott, hogy milyen jól fognak járni a salgótarjániak. Véleménye szerint 
azt is meg lehetett volna csinálni, hogy az eredeti rendeletben kétezer forintos óradíjat határoznak 
meg,  majd  most  csökkentik,  ezáltal  ez  nagyobb  kedvezménynek  hat.  Az  autósok  nem kapnak 
többletszolgáltatást  azon  túl,  hogy  a  parkolókban  felfestették  a  leparkolást  segítő  csíkokat.  A 
parkolási rendelet bevezetése nem oldja meg azt a problémát, hogy például a Kistarján úton nincs 
elegendő parkolóhely az ott lakóknak. Fenntartja azt a véleményét, hogy a belvárosi kereskedők, 
szolgáltatók  nem  fognak  jobban  járni.  Polgármester  Asszony  által  elmondottakkal  vitatkozik, 
ugyanis a belvárosban van még néhány hely, ahol eddig nem kellett fizetni a parkolásért. 
Kérdezi,  hogy  a  nyilvántartás  szerint  hány  személygépkocsi  van  Salgótarjánban?  A rendszer 
nullszaldós működéséhez 3.333 autósnak kell 15.000 forintos bérletet venni. A 150 millió forintos 
beruházás  5  éves  megtérüléssel  számolva  újabb  2.000  autós  15.000  forintos  bérletvásárlását 
jelentené  5  éven  keresztül.  Elméletileg  5  éven  át  5.333  salgótarjáni  autósnak  az  egész  fizetős 
rendszerre kellene 15.000 forintos bérletet vásárolnia ahhoz, hogy a rendszer egyáltalán működjön. 
Véleménye szerint szó sincs útfelújítási pénzekről, de nyilván a városvezetés számítása szerint az 
5.300  autóson  felül  még  további  ezrek  vásárolnak  bérletet,   felső  határ  a  városban  található 
gépkocsik  összessége.  Azt  gondolja,  hogy  a  rendelet  megalkotásakor  gazdasági  szempontból 
vélhetően  eredményesnek  minősült,  azonban  a  lakossági  vélemények  miatt  elkezdtek  belőle 
visszavonulni és egy olyan helyzetet alakítottak ki, amely nem segíti sem a városi önkormányzatot, 
sem  a  parkolási  rendet,  azonban  a  városlakókat  sújtja.  A helyes  megoldás  az  lett  volna,  ha 
visszavonják a rendeletet és vevőt keresnek az automatákra.  A javaslatot az MSZP frakció nem 
tudja támogatni és kéri, hogy a rendelet-módosításról név szerint szavazzon a Közgyűlés.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Már  várta  a  javaslatot  a  név  szerinti  szavazásra  vonatkozóan. 
Tájékoztatja, hogy bármelyik képviselő kikérheti a nyílt ülés szavazásának eredményét. Ahogyan a 
vita  folyamán hallható  volt,  a  FIDESZ-KDNP frakció  támogatja  a  javaslatot,  az  MSZP-Tarjáni 
Városlakó frakció képviselői egyenként elmondták, hogy nem támogatják, de ezt még megfejelik 
egy név szerinti szavazással, melyet a FIDESZ-KDNP frakció tagjai természetesen támogatnak.
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A  parkolási  rendelet  történetiségét  megvizsgálva,  melyhez  Méhes  András  képviselő  úr 
megerősítését  kéri,  hozzátartozik,  hogy  2006.  előtt  már  elkészíttettek  egy tanulmányt,  mely azt 
bizonyította,  kevés  a  várakozóhely  a  városban,  ki  kell  terjeszteni  a  parkolási  övezetet.  A 
tanulmánytervet a jelenlegi javaslathoz viszonyítva sok hasonlóság figyelhető meg. 2004-től sok 
szakember és politikus gondolkodott a témán. A jelenlegi városvezetés nem dobott ki mindent, amit 
az előző vezetés készített, hanem áttanulmányozta, módosította az adott körülményekhez igazodva. 
Az övezetek beosztását 2012-ben abban az állapotban találják megfelelőnek, amelyet a tanulmány 
alapján  a  jelenlegi  városvezetést  megelőző  Közgyűlés  vezetése  gondolt,  a  kedvezmények 
bevezetésével együtt. Nem tartja rossznak azt, ha egy döntéshozó felül tudja bírálni magát. A 2011-
ben hozott rendeletben nem vették olyan szinten figyelembe a salgótarjániak érdekét, hogy pozitív 
diszkriminációval  illessék  a  lakhellyel  rendelkező embereket.  Még egyszer  hangsúlyozza,  hogy 
nem lát  abban kivetnivalót,  ha  a  döntést  hozó képes  felülbírálni  korábbi  döntéseit.  A parkolási 
rendszer bevezetésében sem korábban, sem jelenleg nem szerepelt az indokok között a parkolóház 
építése.  A funkcióbővítő  rehabilitációs  projektben  felszíni  parkolóhelyek  kialakítása  szerepelt 
azokban az övezetekben, amelyek a fizetési parkoló övezeteket érintik. 

Szabó  Ferenc  Gábor:  52  éve  a  Vásártérre  született,  azóta  is  ott  él,  mindennap  közlekedik  a 
területen, látja, milyen a parkolási helyzet. Sajnálja, hogy Dóra Ottó képviselő úr a Közgyűlésen 
számolgatja a megtérülést, célszerűbbnek tartaná, ha Eötvös Mihály alpolgármester urat kérdezné 
ezzel  kapcsolatban,  aki  komoly  számítási  adatokkal  rendelkezik.  Szeretné  kiemelni,  hogy  a 
parkolási  övezet  kiterjesztése  nem mostani  ötlet.  2005-ben  a  szocialista  városvezetés  vette  elő 
először a témát, majd 2007-ben a jelenlegit megelőző városvezetés, így immáron harmadszor lehet 
vele találkozni.

Dóra Ottó: A Közgyűlésen kérdezett számadatokat, melyet megválaszoltak. Ezek alapján számolt, 
ahhoz  még  számológép  sem  szükséges.  Biztosan  vannak  ettől  komolyabb  számítások,  de 
valószínűleg ezekben is az szerepel, hogy 50 millió forint bevételhez szükséges 3.333 autósnak 
15.000 forintos bérletet vásárolni. 4.000 forintos bérlet esetén is ki lehet számolni, de annyi autó a 
megyében  sincs,  hogy a  bevétel  teljesüljön.  A részletes  számításokat  egy  előterjesztéshez  sem 
csatolták mellékletként, de tudomása szerint azok még az eredeti tarifákhoz készültek. Kéri Eötvös 
Mihály alpolgármester urat a számítások rendelkezésre bocsátására. Elfogadja, hogy Szabó Ferenc 
Gábor képviselő-társának nagyobb a helyismerete a Vásártéren, saját tapasztalatát osztotta meg.
Kéri rögzíteni, hogy tudomása szerint a 2006-ig regnáló városvezetés a Közgyűlésen nem tárgyalt 
parkolási  rendeletet,  főleg nem fogadott  el  és nem vezetett  be.  2005 körül a hivatalos adatokat 
tekintve legalább 6.000 fővel éltek többen a városban, mint jelenleg. Vélhetően az elköltözött több 
ezer salgótarjáninak zöme gépkocsi tulajdonos volt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A KSH nem szolgált olyan adatokkal, hogy az elköltözöttek vagy 
elhunytak gépkocsi tulajdonosok voltak-e. Az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda 
nyilvántartásából utána lehet nézni, hány autó van Salgótarjánban. Fontosnak tartja azonban, hogy a 
város  nem csak a  salgótarjáni  autósokról  szól,  hanem a környékbeli  településekről,  valamint  a 
határon túlról  érkező autósokról  is.  Ezáltal  a gépjármű szám növekszik,  a  bevétel  alakulásához 
pedig az ide érkező nem salgótarjániak jegye, adott esetben bérlete is ide tartozik. 

Méhes  András: Megerősíti  a  Polgármester  Asszony  által  elmondottakat,  hogy  a  2006  előtti 
városvezetés készíttetett egy koncepciót, melyet több körben egyeztettek, mérlegeltek, azonban a 
rendelet nem került bevezetésre mérlegelve azt, hogy milyen terheket okozhat a városlakóknak.

Eötvös Mihály: A módosítások figyelembevételével kb.  100 millió forintos bevétellel,  60 millió 
forint költséggel számol az önkormányzat, amelynek egyenlege 40 millió forint. Ebből a forrásból 
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kívánják azokat az utakat felújítani, ahol a parkolási zóna bevezetésre került. Úgy látja, hogy az 
MSZP frakció nagyon érzékeny a parkolási rendelettel kapcsolatban. 10 évvel ezelőtt is komoly 
problémák voltak a városban, akkor a 195 parkolóhelyen is meg kellett volna szüntetni a fizető 
parkolót, hiszen akkor is jöttek a kereskedők panasszal, miszerint a fizető parkolás a vállalkozását 
hátrányosan érinti. Akkor is lehetett volna azt mondani, hogy Salgótarjánban szegény a nép, nem 
kell  parkolási  rendszert  működtetni.  A jelenlegi  rendszer,  alkalmazkodva  a  többi  megyei  jogú 
városhoz,  kiterjeszti  a  parkolási  övezetet.  Amennyiben  ez  nem  történne  meg,  akkor  nagy 
valószínűséggel azokban az utcákban nem tudnának parkolni az ott lakók. 
Elmondja továbbá, hogy lakhelye előtt, a Kistarján úton még mindig sikerült parkolnia, valamint 
látja képviselő-társa, Méhes András autóját is, tehát van hely a parkolóban.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda  szavazásra teszi  fel  Dóra Ottó javaslatát,  hogy a napirendről  név 
szerint szavazzon a Közgyűlés.

A Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó név szerinti szavazást.

A név szerinti szavazásról készült ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 13/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

SZÜNET
A szünetet  követően jelen van 13 képviselő,  Dóra Ottó és dr.  Ispán András nem tért  vissza az  
ülésterembe.

8) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  …/2012.(...)  önkormányzati 
rendelete  az  állatok  tartásáról  szóló  23/2011.(IV.28.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról
Előterjesztő:  Dr.  Fodor Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője és Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2011. áprilisában alkotta meg az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendeletét.  A rendelet jelenlegi módosítását a hatályba lépését követő időszakban 
beérkezett önkormányzati képviselői módosítási javaslat és lakossági észrevételek indokolták.
Ismerteti a módosítás legfontosabb elemeit:

• Megtörtént  az  állattartási  övezetekben  tartható  állatok  felsorolásának  módosítása  és 
kiegészítése.

• A nagy-  és  közép  haszonállatok  felsorolásán  belül  átrendezés  történt  az  állatok  mérete 
alapján. A kis haszonállatoknál kiegészült a baromfifélék felsorolása.

• A  megváltozott  állattartási  igényeknek  megfelelően  új  állatfajták  is  bekerültek  a 
csoportosításba, valamint meghatároztuk a terápiás céllal tartott állatok fogalmát.

• A 2.  számú állattartási  övezetben pontosítottuk  a  haszonállatok  körét,  a  2.  és  3.  számú 
állattartási övezetben hatálytalanítottuk a hímivarú egyedek számának korlátozását.

A rendelet  kiegészült  egy  5.  melléklettel,  mely  az  állattartási  övezetek  térképi  megjelenítését 
tartalmazza.  Az  1.  melléklet  állattartási  övezetei  a  térképi  melléklet  szerint  pontosítva  lettek, 
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azonban a korábbi állattartási övezetek szerinti besorolás nem változott.
A rendelet-tervezet általános társadalmi egyeztetése során a Magyar Állatorvosi Kamara Nógrád 
Megyei Szerve Szakmai és Továbbképzési Bizottságának elnöke és annak tagja véleményükben 
rávilágítottak arra, hogy a rendelet előírásai hatékony szankciókkal kiegészülve a felelős állattartás 
elősegítését, továbbá – a tudatosan kialakított övezeti besorolás nyomán – a jószomszédi viszony 
fenntartását megfelelően hivatottak szolgálni.

Az ülésterembe visszaérkezik dr. Ispán András és Dóra Ottó képviselő. Jelen van 15 fő képviselő.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Elképzelhető, hogy hozzászólása mosolyt csal az arcokra, de másként nem tudja ezt a 
napirendet tárgyalni.  Jelen hozzászólásával mintegy tucat,  főleg idősebb választópolgár kérésére 
próbál a véleményükön formálni.
Kérdésként  teszi  fel,  hogy ki  fog  arról  igazolást  adni,  hogy milyen  egészségügyi  problémával 
rendelkező  embernek  milyen  terápiás  állatra  van  szüksége,  annak  érdekében,  hogy  egészségét 
karbantartsa, fejlessze? Elgondolkodtak azon a képviselő-társai, hogy az állattartás kapcsán mi a 
legfontosabb  kérdés?  Az,  hogy melyik  állat  milyen  nagy?  Melyik  állatnak  mennyi  az  ürüléke 
naponta, hetente, havonta? Melyik állat milyen hangot képes kiadni és azt milyen gyakran? Melyik 
állat  milyen  szagterheléssel  látja  el  az  adott  lakóterületet?  Véleménye  szerint  így  vizsgálva  a 
kérdést,  semmi  sincs  arányban semmivel.  Álláspontja  szerint  két  kecske  semmiféleképpen nem 
olyan büdös, mint 50 liba. Azt sem gondolja, hogy 2 sertés tartásával azok ürüléke kártékonyabb, 
mint 50 kacsa ürüléke. Azt sem lehet tudni, amikor engedélyezik, hogy 50 darab nutria szaladgáljon 
az  udvarban,  hogy az  gusztustalanabb-e,  büdösebb-e,  mint  egy darab  sertés,  juh  vagy  kecske. 
Mindezzel  arra  akar  rámutatni,  hogy az együttélés  szabályai  mellett  számára az  a  legfontosabb 
kérdés,  hogy azon polgárnak adják meg ezt  a  lehetőséget,  akinek az állattartásra  kialakított,  az 
állattartási előírásoknak megfelelő épületei vannak. 
Tudja  azt  is,  hogy  egyik  fő  probléma  a  szomszédok  egymást  feljelentgetése,  nem  feltétlenül 
állattartási probléma, hanem a jószomszédi viszony gondja. A rendelet korábbi módosításánál azért 
nem tette meg a módosító javaslatot, mert úgy gondolta, kiküszöbölhető a szomszédok rendeleten 
kívüli  egymásra utaltsága.  Úgy látja,  azt  nem sikerült  elérni,  ezért  az előterjesztéshez módosító 
javaslattal  él.  A rendelet-módosítás  3.  §-ában  az  5.  §  (2)  bekezdésébe  javasolja  a  rendelkező 
szöveget kiegészíteni (dőlt betűs).  A 2. számú állattartási övezetben nagy haszonállat nem tartható, 
külön  elbírálás  alapján  tartható  közép  haszonállat  2  egyedszámig  olyan  ingatlanon,  ahol  az  
állattartás  feltételei  megfelelnek  a  rendeletben  foglaltaknak  és  a  közvetlen  szomszédok  
hozzájárulnak ehhez.

Dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda  vezetője: A rendelet 
felülvizsgálata során a gyakorlatból indultak ki, megvizsgálták az állattartási övezetek módosítására 
vonatkozó észrevételeket, továbbá véleményt kértek a Magyar Állatorvosi Kamara Nógrád Megyei 
Szervének Szakmai és Továbbképzési Bizottságának elnökétől. Ezek alapján azt a következtetést 
vonták  le,  hogy  a  kialakított  övezeti  rendszer  megfelel  azoknak  az  elvárásoknak,  amelyet 
jogszabályok,  vagy a szomszédok egymással  való kapcsolata igényel.  A terápiás célú állattartás 
konkrét gyakorlati példa nyomán került a rendeletbe. Nyilvánvalóan vizsgálni fogják a feltételeit, de 
véleménye szerint egy túlzottan részletes szabályozás ebben az esetben nem lenne célravezető. 
Az állatok szagterhelésével kapcsolatban elmondja, hogy egy tanulmány szerint  a szagterhelést az 
emberi orron túl más módon nem lehet mérni, nincs rá műszer. Különbözőek az emberek, ezáltal  
eltérő a tűrőképesség is.  Ezzel összefüggésbe hozza azt a kérdést, hogy a már kialakult állattartás 
felszámolására szükség van-e. Véleménye szerint a város kiszélesedésével,  a városias környezet 
kialakulásával  az  azon  területen  élőknek,  ahol  korábban  tartottak  állatot,  de  jelenleg  már  nem 
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megengedett, alkalmazkodniuk kellene a megváltozott körülményekhez.
A módosító indítványt a szakma részéről nem támogatja.  

Fekete Zsolt: Nem tudja elfogadni a választ,  mert  ha valaki 50 db nutriát  vagy libát tartana az 
udvarán, a haragos szomszédja ugyanúgy feljelentené az állattartót. A módosító indítványa ezt nem 
sérti,  nem befolyásolja,  talán  a  polémiákat  fel  is  oldja.  A terápiás  jellegű  állattartás  érthető  és 
támogatható.  Azonban  mi  van  abban  az  esetben,  ha  egy egyedülálló  özvegy idős  nő  pszichés 
problémáira  a  malacsimogatás  lesz  megoldás?  Tisztában  van  azzal,  hogy  ez  mosolyogtató,  de 
személy  szerint  sok  mindenre  látott  már  orvosi  javallatot,  engedélyt.  Amennyiben  valakinek 
megfelelő  a  kisállat  vagy középállat  simogatás,  ennek érdekében manapság nem nehéz  például 
túlmozgásos gyermekre igazolást  kapni.  Jobban le  kellene szabályozni,  hogy ki  tarthatna közép 
haszonállatot, ezzel a közeljövőben több vitás kérdést meg tudnának oldani.

Szabó Ferenc Gábor: Számos lakógyűlésen szóba került a téma, a Vásártéren sajnálatos módon sok 
kutya ürülékkel lehet találkozni. Szeretné, ha békés egymás mellett élés lenne az ebtartók és nem 
ebtartók között, ezért felhívja a figyelmet a rendelet 13. § 4. pontjára, mely szerinti az eb tartója 
köteles  gondoskodni  arról,  hogy  az  eb  közterület,  a  lakóház  közös  használatú  területét,  a 
gyalogjárdát, a sétányt, illetve a közforgalmú közlekedési eszközt ne szennyezze be. E területek 
esetleges  szennyeződésének megszüntetéséről  az  eb  tartója  köteles  azonnal  gondoskodni.  Ezt  a 
tiszteletet a nem ebtartók felé meg kellene tenni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Aki otthon a saját lakásában, kertjében tart állatot, a saját érdekében 
gondoskodik az ürülék eltávolításáról, ezt a magatartást kellene tanúsítani közterületen is.

Dr.  Bercsényi  Lajos: Fekete  Zsolt  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  bízni  kell  a 
mentálhigiéniás szakemberek, a pszichiáterek véleményében, akik például fiataloknak, magányos 
embereknek az egyedüllét ellen kutyatartást javasolnak megfelelő körülmények között. Bizonyított 
tény,  hogy az  állattartással  gyógyszer  vagy  más  jellegű  terápia  kiváltása  lehetséges.  Örömmel 
fogadta, hogy belekerült a rendeletbe került ez a passzus. A visszaéléseket természetesen ki kell 
szűrni, de nem hiszi, hogy ettől Salgótarjánban félni kellene.

Szavazás Fekete Zsolt módosító indítványáról:
A rendelet-módosítás 3. §-ában az 5. § (2) bekezdésébe javasolja a rendelkező szöveget kiegészíteni 
(dőlt  betűs).  A 2.  számú  állattartási  övezetben  nagy  haszonállat  nem  tartható,  külön  elbírálás 
alapján tartható közép haszonállat 2 egyedszámig olyan ingatlanon, ahol az állattartás feltételei  
megfelelnek a rendeletben foglaltaknak és a közvetlen szomszédok hozzájárulnak ehhez.

A Közgyűlés 5 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében nem támogatta a módosító indítványt.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 14/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

9) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 
…/2012.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: Dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban alkotta meg a 
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közterületek  rendjéről  szóló  rendeletét,  melynek  felülvizsgálata  több  ok  miatt  időszerűvé  vált. 
Megalkotása  óta  a  rendeletet  összesen  18  alkalommal  módosították;  az  Országgyűlés  2010. 
november 8-án fogadta el  a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló,  valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvények módosítását, mely 2011. január 1-jével lépett 
hatályba;  a  törvény –  többek  között  –  a  közterület  fogalmát  és  rendeltetését  is  módosította;  a 
közterületek rendjét illetően folyamatosan széleskörű jogalkotási folyamat zajlott le; a rendelet 1. 
mellékletét képező díjövezetek utcák szerinti részletezése nem volt naprakész, pontosítása, a Helyi 
Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv besorolásával történő egyeztetése volt szükséges.
A felülvizsgálat során arra az álláspontra jutottak, hogy a rendelet többszöri módosítása, továbbá a 
fenti indokok alapján új közterületi rendelet készítése szükséges. Az új rendelet alapvetően a régi 
elveknek  megfelelően  hatósági  ügyként  kezeli  a  közterület-használat  engedélyezés  ügyét,  így 
néhány esetben korrigálva lettek azok a szakaszok, ahol a hatáskör címzettje nem a polgármester 
volt.  A rendelet  alapvető  szerkezetének  átalakítása  során  átláthatóbb,  könnyebben  kezelhető  a 
jogalkalmazók számára.
Néhány lényeges változást emel ki a rendeletből. Az új rendelet a helyi életviszonyok változásaihoz 
igazodó  célt  fogalmaz  meg,  mely  városképi,  városrendezési,  környezetvédelmi  és 
közlekedésbiztonsági  szempontok figyelembevételével  határozza meg a közterület  használatának 
rendjét,  valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.  Egyértelműen elkülöníthető, hogy 
mely  célokra,  tevékenységekre  adható,  illetve  nem  adható  közterület-használati  engedély,  és 
melyekhez  nem  kell  engedély.  A  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának 
szabályozásáról  szóló  önkormányzati  rendelet  előírásait  figyelembe  véve  a  két  rendelet  közötti 
átfedéseket is megszünteti a javaslat. Pontosítva lett az engedély tartama is, amely határozott időre, 
maximum  1  évre  adható,  kivéve  az  egy  évnél  hosszabb  időtartamra  építési  engedélyköteles 
létesítmények elhelyezését, melynél 5 év határozott időre adható engedély. A rendezvények esetén 
sor került a rendelet összehangolásra a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 
kormányrendeletben  foglaltakkal,  valamint  a  környezetvédelem  részleges  helyi  szabályozásáról 
szóló  önkormányzati  rendelet  (zajvédelem)  szabályaival.  A dohányzással  kapcsolatosan  a  2012. 
január 1-től hatályos törvényi rendelkezések alapvetően meghatározzák a tilalmakat, a tervezet nem 
javasolja  a  törvénynél  szigorúbb szabályozás  bevezetését.  A rendelet  2.  mellékletében található 
közterület-használati díjak nem változtak.

A Közgyűlés 1995. évben alkotta meg a vásárokról és piacokról szóló rendeletét, melyet azóta 4 
alkalommal módosított.  A rendelet  hatályon kívül  helyezését  javasolja  az előterjesztés,  hiszen a 
korábbi helyi rendelet alapjául szolgáló 35/1995. (IV.15.) Korm. rendelet 2009. április hónapban 
hatályát vesztette. Jelenleg a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról – az uniós jogi 
aktusoknak megfelelést szolgáló – 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen szavazattal támogatta; a Pénzügyi Bizottság  
támogatta az előterjesztést. 

Dóra  Ottó: A mozgóbolt  esetében  6.240  Ft/m2 használati  díj  szerepel.  Kérdezi,  hogy  a  tejes 
hűtőkocsi  mozgóboltnak  számít-e?  Amennyiben  igen,  mivel  a  teherautó  kb.  8  m2-es  havonta 
mintegy 50 ezer forintot kell fizetnie a vállalkozóknak? Ezt az összeget túlzóan magasnak tartja, 
kéri az előterjesztőt, hogy gondolja át a tarifa csökkentését.  

Dr. Fodor Enikő: Mozgóboltnak számít a tejszállító autó, több mozgóbolt is üzemel a városban. A 
használati díj mértéke nem változott, a korábbi rendeletben is ezen összeg szerepelt. A közterület-
használat számításának módját nem az árusító kocsi alapterülete határozza meg, hanem az a terület, 
ahol a vevők kiszolgálása történik, amely általában 1 vagy 2 m2-re vonatkozik.
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A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  4  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 15/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

10)Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 27/2006. (IX.14.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az elmúlt időszakban hatályba lépő jogszabályi változások jelentősen 
átalakították a  távhőszolgáltatás  rendjét.  Legfontosabb változásként  kikerült  az  önkormányzatok 
döntési  kompetenciájából a lakosságnak és a külön kezelt  intézményeknek (ide tartozik a helyi 
önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye is) nyújtott távhőszolgáltatás árának 
és  a  díj  összetételének  meghatározása,  továbbá  részletes  szabályozást  vezettek  be  a  fűtési 
költségmegosztók  vonatkozásában,  melyeket  eddig  központi  jogszabály  nem  tartalmazott.  A 
változások indokolják az önkormányzati rendelet felsőbb jogszabályokhoz való hozzáigazítását. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1  
tartózkodás mellett támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 16/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

11)Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  személyes 
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezet vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szociális törvény, valamint a gyermekvédelmi törvény vonatkozó 
rendelkezései  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról a többcélú kistérségi társulás fenntartó esetében a társulási 
megállapodásban erre kijelölt  települési  önkormányzat  rendeletet  alkot.  A Salgótarjáni  Kistérség 
Többcélú  Társulásának  Tanácsa  Társulási  Megállapodásában  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatát jelölte ki e rendelet megalkotására.  A Társulási Tanács februári ülésén döntött a 
kistérségi intézmény szervezeti keretein belül biztosított szolgáltatások intézményi térítési díjainak 
2012.  április  1-jei  hatállyal  történő  megállapításról,  valamint  a  személyi  térítési  díjak 
megállapításánál alkalmazandó kedvezményekről.  A jogalkotásról szóló törvény szerint e rendelet 
megalkotásához, mely a Társulás által fenntartott szociális, gyermekjóléti ellátások formáira, azok 
igénybevételére, térítési díjaira vonatkozó szabályozást tartalmazza, a társulásban részt vevő  helyi 
önkormányzatok  képviselő-testületeinek  hozzájárulása  szükséges.  Ezen  hozzájárulását  a  társulás 
valamennyi tagönkormányzata megadta.
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A Népjóléti Bizottság  10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta; a Pénzügyi Bizottság  
támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Fekete  Zsolt: Az  idősek  klubjában  lévő  háromszori  étkezések  miben  térnek  el  egymástól? 
Mennyiségben, minőségben eltérhetnek-e? 

Svecz István: Az étkeztetés szolgáltatás nyújtását a szabályok szerint versenyeztették,  a legjobb 
ajánlatot tevő szolgáltatók szállítanak az idősek klubjába, innen származtatható az eltérés oka.

Fekete Zsolt: Úgy véli, hogy kérdésére az a helyes válasz, hogy az adagok nagysága és minősége 
körülbelül egyforma. Magyarországon megszokhatták már az emberek, milyen különbségek vannak 
a keleti és nyugati országrész között, de véleménye szerint egy kistérségen, alig 20 km-en belül 
havi 4.000 forintnyi különbség a szolgáltatás igénybevételekor jelentős összeg. Van arra lehetőség, 
hogy a szolgáltatást kistérségen belül egységesítsék, ezáltal minden igénybe vevő azonos összeget 
fizessen?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kistérségi elnökként nem kívánt ebben a kérdésben nyilatkozni. A 
napi háromszori étkezés egyforma-e? Tudvalevő háziasszonyként is, hogy van reggeli vagy tízórai, 
ebéd és uzsonna, és hogy mi a különbség, de mint kiderült, képviselő úrnak nem erre vonatkozott a 
kérdése.  A kistérségek  megalakulását  követően  fokozatosan  épült  ki  a  szociális  ellátórendszer 
kistérségi szintű szervezése, Salgótarján később 2007 körül szervezte ki a szociális ellátásának egy 
részét kistérségi szintre,  fokozatosan bővült  a Kistérségi Szociális  és Gyermekvédelmi Központ 
létszáma,  ellátási  területe.  Korábban  ezek  az  ellátások  a  helyi  önkormányzatoknál  voltak.  A 
Kistérségi Tanácsban sok vita volt a térítési díjak megállapításával kapcsolatban, mert az egyes 
települések  között  már  akkor  jelentős  különbségek  voltak.  Ez  abból  adódott,  hogy volt  olyan 
önkormányzat,  amely  saját  konyhával  rendelkezett  és  helyben  főztek,  míg  máshová  szállítani 
kellett. A települési önkormányzatok kérése volt, hogy ne egységesítsék a rendszert, a Tanács pedig 
ennek megfelelően döntött. Nem úgy működik a rendszer, hogy van az átlagár és valahol drágábban 
kapják az ellátást, hanem van egy átlagár és valahol olcsóbban tudják biztosítani az előbb említett 
okok miatt.

Svecz István: Példaként mondja el, hogy mivel Cered, Zabar, Szilaspogony földrajzilag is egy kis 
mikrotérséget  alkot,  csupán  egyetlen  szolgáltató  szállt  versenybe,  így  őt  kellet  kihirdetni 
győztesnek.

Fekete Zsolt: Főként Salgótarjánra fókuszált és a városon belüli 4.000 forintos különbség kérdése 
foglalkoztatja.   Az Aranykor Idősek Klubjában 800 forintot  kell  fizetni,  míg a Várkapu Idősek 
Otthonában 600 forintot. Örül annak, hogy van aki 600 forintért veszi igénybe ezt a szolgáltatást, de 
akkor  a  városban  miért  nem lehet  500  forintot  fizetni  azért  és  nem 800  forintot?  Azoknál  az 
ellátottaknál, akik ezt igénybe veszik, a havi 4.000 forint nagyon sokat jelent. 

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 17/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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12) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására                         
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester és 

  Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján város jelenlegi helyi járati menetrendje 2012. február 4-én 
lépett  hatályba.  Időközben számos észrevétel,  javaslat  érkezett  a képviselőktől és a szolgáltatást 
igénybe vevőktől. A januári Közgyűlésen a napirend tárgyalásán elhangzott, hogy egy hónap türelmi 
időt adnak az észrevételek, javaslatok feldolgozására. Nagyon sok hasznos észrevétel érkezett be, 
melyet a Városüzemeltetési Iroda munkatársai összegyűjtöttek, továbbá közvetlenül a Nógrád Volán 
Zrt-hez  is  érkeztek  be  jelzések.  2012.  március  7-ére  meghívást  kaptak  egy  fórumra  azok  a 
magánszemélyek,  intézményvezetők,  cégvezetők,  akik  a  menetrenddel  kapcsolatban  észrevételt 
tettek. A fórum eredményes volt, konszenzus alakult ki, a Volán beépítette a javaslatokat a jelenleg 
hatályos menetrendbe, korrigálva azokat a hibákat, amelyek a reggeli iskolába, munkába jutás és a 
délutáni  hazajutásnál  problémaként  megjelent.  Tudomása  szerint  az  azonnali  kezelést  igénylő 
problémák közül, amit csak lehetett – például szóló busz helyett csuklós busz küldése – a Volán 
azonnal korrigálta. Sajtónyilvánosságot kapott egy beérkezett javaslat,  mely komplex, teljesen új 
szemléletű menetrendet javasol Salgótarjánban. Bobál Tamás, a városból elszármazott fiatalember 
javaslatát megismerték a Volán szakemberei is, megküldték az anyaggal kapcsolatos észrevételeket, 
korrekciókat,  pontosításokat  javasoltak,  folyamatban  van  az  egyeztetés.  A javaslat  teljesen  új 
szemléletet vázol fel, nem egy déli decentrumhoz kötött, hanem a völgyvárosi jelleget kihasználva 
több  kisebb  központban  gondolkodik,  szerepet  kap  benne  az  átszállás  és  annak  díjszabása  is, 
továbbá más járatszámok jelennek meg benne.  Bízik abban,  hogy a szakmai egyeztetés egy-két 
hónapon  belül  lezajlik,  a  tervek  szerint  július  1-jén  vezetik  be  az  új  menetrendet.  A jelenlegi 
napirenddel elfogadott  menetrend július 1-jéig él,  kéri  képviselő-társait,  hogy informálódjanak a 
változásokról,  annak  érdekében,  hogy  a  városlakókat,  az  utazóközönséget  időben  fel  tudják 
készíteni a változásokra.

Bucsok Lajos: A januári Közgyűlésen tett ígéretnek megfelelően visszatérnek a menetrendre, melyet 
hosszú,  részletes,  széles  körű  egyeztetés  előzött  meg.  A  március  7-ei  fórumon  jelenlévők 
megtapasztalhatták, hogy egy járattal kapcsolatban milyen ellentétek vannak. Példaként említi, hogy 
egy jelenlévő kérte  adott  járat  10  perccel  történő áthelyezését,  még a másik  jelenlévő ezt  nem 
támogatta. Egy rendszer elemét elmozdítani, úgy hogy máshol érdeksérelmet ne okozzon, nagyon 
nehéz. A Nógrád Volán Zrt. célja továbbra is az volt, hogy a működőképességet fenn tudja tartani a 
helyi  járati  forgalomban,  tehát  a  futott  kilométeren  nem  módosítottak,  ezen  belül  próbálják  a 
teljesítményt és az igényeket összhangba hozni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Fontosnak  tartja  kiemelni,  hogy  a  Volán  működőképességét  az 
önkormányzat  oly  módon  tudja  segíteni,  hogy  az  eredetileg  tervezett  kilométerszámot  nem 
változtatja. Ugyanezt teszi a nyáron bevezetésre kerülő menetrend is, szemléletváltást jelent, de nem 
jelent növekedést a futott kilométerekben. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  6 igen szavazattal, 1  
nem  szavazat  ellenében  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  
ellenében  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  nem  
szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: A március 7-ei egyeztetésről nem volt tudomása, nem kapott meghívót. Sok észrevétel 
érkezett  hozzá,  mint  képviselőhöz,  ezeket  kívánja  ismertetni.  Választókörzetében  azokra  a 
kérdésekre  helyezte  a  hangsúlyt,  amely  a  gyermekek  óvodába,  iskolába  jutásával  kapcsolatos, 
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illetve amely az idősebb korosztály vásárlási szokásaihoz kapcsolódik. Látta több alkalommal, hogy 
némely járaton igen nagy a zsúfoltság. Az Idegért megközelítő járattal kapcsolatban fogalmaz meg 
kérést  az  ott  élő  40-50  polgár  nevében.  Az  április  1-től  bevezetni  kívánt  menetrendben  kérne 
változtatást, mely szerint az 58-as járat 7.10 helyett 7.00 órakor induljon, valamint a 21.05-ös járat 
helyett inkább a 22.35-kor indulót kellene visszaállítani, mert erre van nagyobb igény. A területen 
élők kérése továbbá, hogy 16.00 és 16.30 között mindenképpen legyen beépítve egy járat, hogy a 
délutáni  elfoglaltságon  részt  vevő  gyermekeknek  se  kelljen  gyalog  hazamenni.  Javaslatként 
fogalmazódott meg az ott élőkben, hogy a távolsági buszjáratok azon időszakban, amikor az 58-as 
járatok között hosszabb idő telik el, Idegér érintésével menjenek ki a városból.
Véleménye szerint ezek a kérdések méltányolandók, nem tartalmaznak nagy járatbővítést. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A fórumra azok kaptak meghívást,  akik névvel  ellátott  javaslatot 
nyújtottak be a Volánhoz vagy  a Polgármesteri Hivatalhoz. A képviselők nem voltak jelen, hiszen 
azt a felhatalmazást kapták, hogy a lakossági észrevételekkel személyesen keressék meg az illetékes 
irodát  a  Polgármesteri  Hivatalban,  vagy  a  Volánt.  Nem  azt  volt  a  cél,  hogy  „kisközgyűlést” 
tartsanak,  hanem  kifejezetten  a  lakossági  észrevételeket,  cégek,  intézményvezetők  véleményét 
gondolták megvitatni. Képviselőként már megszokhatták, hogy megvan az a lehetőségük, hogy a 
lakosság  javaslatát  közvetlenül  az  érintetthez  továbbítsák,  a  jövőben  is  erre  biztatja  képviselő-
társait. 

Bucsok Lajos: A március  7-én  megrendezett  fórumon a  kollégáival  több mint  3  órát  töltöttek, 
melyen Idegér is képviseltette magát. Elhangzottak felvetések, melyeket megválaszoltak, van olyan 
is, amely beépült  a jelenlegi menetrend konstrukcióba. Nyilvánvalóan minden kérés teljesítésére 
nincs mód, de a cég azon van, hogy a térségben jelentkező igényeket helyközi járatokkal ki tudja 
elégíteni, hiszen a Karancs völgye felé 14.00 és 18.00 óra között igen sűrű buszközlekedés van. Az 
új  struktúrában  döntést  kell  majd  hozni  arról,  hogy  bizonyos  járatok  ne  menjenek  le  a  déli 
decentrumig, hanem máshol fordítsák meg, erre az Idegéri terület klasszikusan jó fekvésű hely. 
Korábban is keletkeztek a piaci betérések okán 75-ös járatok, minden irányból kiszolgálva a piacot. 
Mindez annak a lehetőségével tud megteremtődni, hogy máshonnan kilométert vesznek el és ott a 
későbbiek során átszállásra kerül sor. A Volán szakemberei és Bobál Tamás is dolgozik a témán, 
hogy megfelelő struktúrát  tudjanak kialakítani  a  meglévő eszközpark  függvényében.  Felhívja  a 
figyelmet, hogy jelenleg 25 autóbusz, szolgálja a város közlekedését,  melyből 11 csuklós busz, 
több nincs. Mindezt figyelembe véve kell a menetrendet és a járatkövetést megalkotni.

Huszár  Máté: Kérdezi,  hogy  az  új  menetrend,  vagy  a  július  1-jével  hatályba  lévő  jövőbeni 
menetrend hogyan tudja kezelni a 30 %-os járatritkítást, amelyet a januári Közgyűlésen a FIDESZ-
KDNP-s többség elfogadott.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem járatcsökkentésről, hanem futásteljesítmény csökkentésről van 
szó. Ismét elmondja, hogy a Közgyűlés elfogadott egy kilométerszámot, futásteljesítményt, a július 
1-ei menetrend is ezen belül mozog.

Turcsány László: A napokban reggel személyesen tapasztalta, hogy a ceredi járat nem vette fel az 
Acélgyárnál  várakozó  utast.  Kéri  vezérigazgató  urat,  hogy  a  helyközi  járatok  sofőrjeit 
nyomatékosan kérje meg, álljanak meg a helyi járat buszmegállójában.

Bucsok Lajos: Jogos az észrevétele, más forrásból is eljutott hozzá, így rögtön kivizsgáltatta. Nem a 
ceredi járattal volt a probléma, hanem van egy járat, amely az autóbusz állomásról kitelepül a Salgó 
kapuhoz, majd onnan indul helyközi járatként. Ez a járat nem állt meg. Mindenkitől azt kérte, hogy 
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aki  azt  észleli,  hogy  a  helyközi  autóbusz  vezetője  nem  áll  meg  a  menetrendben  szereplő 
megállóhelyen, jelezze a Volán felé. Az autóbusz vezető első számú feladata, hogy elszállítsa az 
utasokat  és  menetjegy ellenértékének megfizetése  után  a  menetjegy kiszolgáltatása.  A kollektív 
szerződés  rendkívüli  felmondással  fenyegeti  azt  a  munkavállalót,  aki  rendszeresen  megsérti  a 
munkaköri kötelezettségét.

Méhes András: A választókörzetéből  érkezett  javaslatokat  e-mailen juttatta  el  a  Városfejlesztési 
Irodára, mely a 8-as járattal volt kapcsolatos. Jelen előterjesztésből az derül ki számára, hogy az 
időpontok változtak, de a járatszám nem bővült. Problémaként merül fel, hogy aki lejön a városba a 
reggeli  órákban vásárolni,  az  csak délután  tud hazamenni.  A korai  vagy reggeli  járatok  helyett 
délelőtt,  délután,  illetve  esti  járat  van  jelen  a  javaslatban,  de  azt  a  kérést,  amit  a  8-as  járat  
vonatkozásában tolmácsolt, nem teljesíti.

Bucsok  Lajos: A fórumon  jelen  voltak  a  8-as  vonalat  képviselők  is,  melynek  közlekedésével 
kapcsolatban  megegyeztek.  Az  ott  lakóktól  csomagban  kapták  meg  a  kéréseket,  melyeket 
megvalósítottak, legalábbis  az információi alapján ez igazolódott vissza a fórumon is, elfogadták 
azt az intézkedést, amelyet a Volán tervezett a vonal kiszolgálásával kapcsolatban.

Ercsényi Ferenc: Több alkalommal hangzott el konkrét utalás még az idei évben megalkotandó új 
menetrendre, július 1-jei hatálybalépéssel. Arra hívja fel a figyelmet, hogy lehetőleg ne a dátum 
legyen az elsődleges, hanem a minőség.  Legyen egy nagyon alapos, de nem a végletekig elhúzott,  
átgondolt, megfontolt munka. Februártól működött egy menetrend, amelyet két hónap múlva, igaz 
nem átfogóan, de ismét módosítanak, amelyhez az utazóközönségnek hozzá kell szokni, meg kell 
tanulni.  Néhány hónap  múlva  egy újabb,  szemléletében  is  gyökeresen  megváltozott  menetrend 
bevezetése  történik  meg.  Bármennyire  jobb  is  lesz  majd  az  új,  figyelembe  kellene  venni  az 
utazóközönség terhelhetőségét, amely azért véges. Bobál Tamás menetrend tervezetét áttekintette, 
1990-1994 között volt egy ehhez hasonló menetrend megoldás, mely szerepelt a városvezetés és a 
szakma előtt. Nagyon komoly szakmai érvek miatt nem került bevezetésre akkor. Emlékei szerint az 
1990-es éves előtt, még a tanácsrendszer idején is egy ahhoz hasonló változat került a döntéshozók 
asztalára. Nyomós szakmai okok miatt egyik alkalommal sem valósult meg a terv, ezért hívja fel a 
figyelmet  óvatosságra,  amikor  azt  mondja,  ne  a  dátum legyen  az  elsődleges,  hanem a  későbbi 
megelégedettség. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A városvezetés is hasonlóképpen gondolkodik, mert ha a dátum lett 
volna az elsődleges, akkor arra kérték volna a szakembereket, hogy április 1-jére készítsék elő a 
tervezetet. A képviselő úr által említett terveket sem ő, sem Bobál Tamás nem ismeri. Véleménye 
szerint a Bobál Tamás által  elkészített  anyag nagyon jó munka, úgy gondolja,  az nem terheli  a 
városlakókat,  ha  egy  jobb  minőségű  szolgáltatást  előbb  bevezetnek.  Mivel  szeretné  már  a 
menetrend végleges változatát látni mindaddig amíg az egyeztetések, pontosítások nem történtek 
meg, addig ne az idő legyen a tényező.

Huszár Máté: A Nógrád Volán Zrt-vel és  a menetrenddel kapcsolatban a városvezetés többször 
használta az együttműködés és párbeszéd szavakat, melyek véleménye szerint is nagyon fontosak, 
de meggyőződése, hogy ilyen horderejű ügyben a párbeszéd nem a döntést követően kellene, hogy 
kialakuljon, hanem a döntést megelőzően. Az előző Közgyűlésen is elmondta, melyhez tartja magát 
most is, amennyiben a városvezetés érdemi párbeszédet folytatott volna a lakossággal, biztos abban, 
hogy a katasztrofális helyzetet okozó menetrendet nem fogadta volna el a Közgyűlés. Véleménye 
szerint a képviselőknek nem kell felhatalmazás arra, hogy gyűjtsék a lakossági észrevételeket, a 
képviselőknek  ez   kötelessége  lenne.  Sajnálja,  hogy a  városvezetésnek ezt  december  és  január 
hónapban  nem  sikerült  megtenni.  Amennyiben  ez  érdemben  megtörténik,  akkor  most  nem 
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átszerkesztésről  tárgyalna  a  Közgyűlés,  hanem  érdemi  módosításról.  Azzal,  hogy  a  járatokat 
áthelyezik ide-oda, a 30 %-os futásteljesítmény csökkentés problémáját nem oldja meg. Az MSZP 
frakció nem támogatja a módosítást.

Fekete  Zsolt: Kérdezi,  hogy jelen  Közgyűlésen  az  április  1-jén  hatályba  lépő új  menetrendhez 
javaslatot, változtatást már nem tehetnek? Vélhetően július 1-jéig jelen előterjesztés melléklete lesz 
hatályban?

Ercsényi Ferenc távozott az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Bucsok  Lajos: Azt  nem  tudja  megmondani,  meddig  lesz  érvényben,  amennyiben  a  jelenlegi 
módosítást elfogadja a Közgyűlés, az április 1-jétől lesz hatályos.  Arra, hogy a változtatások miatt 
újra átdolgozzák a menetrendet, már nincs idő, erre szolgált az elmúlt két hónap. Amennyiben a 
rendszer egy eleméhez hozzányúlnak, az érinti az egészet, újra kellene tervezni az egész folyamatot. 
Ismét  elmondja,  hogy  az  idegéri  területről  is  képviseltették  magukat  a  fórumon,  ahol  minden 
felvetést megválaszoltak.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Huszár  Máté  képviselő  úr  vetette  fel  a  képviselői  kötelességet. 
Elmondja,  hogy  neki  is  megvolt  a  lehetősége  október,  november,  vagy  december  hónapban 
felkeresni a Volán vezetőjét és az illetékes munkatársakat. A FIDESZ frakcióból nem találkozott 
olyan visszajelzéssel, hogy a Volán vezetése és munkatársai nem fogadták volna a képviselőket és 
nem fogadták volna be az ésszerű javaslatokat. Úgy véli, hogy ez a fajta együttműködés a Volánnal 
megvan, 2006 óta ezt tapasztalja.

Huszár Máté: A Közgyűléseken, amelyen a menetrend módosításáról, valamint a költségvetésről 
tárgyaltak,  arról beszéltek,  hogy a városvezetés által  előkészített  módosításba az MSZP frakciót 
nem avatták be. Kérdezi, hogy mihez szólt volna hozzá, mihez küldött volna módosító indítványt, 
ha  a  javaslatot  csak  a  Közgyűlés  előtt  5  vagy  3  nappal  előbb  kapta  kézhez.  A költségvetés 
tárgyalásakor volt erre módja, akkor az üggyel kapcsolatban módosító indítványt fogalmazott meg, 
amelyben  plusz  forrást  kívánt  elkülöníteni  a  plusz  futásteljesítmény  biztosítására,  amelyet  a 
FIDESZ frakció nem szavazott meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Hozzászólásában nem arra utalt, hogy képviselő-társa mikor kapta 
kézhez az előterjesztést, hanem arra, hogy a képviselő attól függetlenül keresheti a témában a Volán 
és  a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes  munkatársait,  hogy  van-e  a  Közgyűlés  napirendjén 
menetrenddel kapcsolatos előterjesztés.

Dóra  Ottó: Vezérigazgató  úr  megerősítheti,  hogy  a  Polgármester  Asszony  által  elmondottakat 
képviselő-társai  számtalanszor  megtették  már.  Azonban  tudvalevő,  hogy  a  januári  menetrend 
módosítás elfogadásával kialakult problémát ilyen módon nem lehet kezelni. Konkrét kérés miatt 
kért szót. Kéri vezérigazgató úr odafigyelését  a Karancs völgye felé közlekedő helyközi járatokra, 
arra vonatkozóan, hogy a buszvezetők engedjék leszállni az utasokat. Számos esetben látta, hogy 
kis iskolás gyerekek az út szélén bandukolnak a város felé, ami balesetveszélyes is lehet, mert a 
Regionális Vízmű megállóban nem tette le őket az autóbusz, hanem csak a karancsaljai „laposon”. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az észrevételt. 

Szabó  Ferenc  Gábor: A  menetrenddel  kapcsolatban  aláírásgyűjtés  van  folyamatban,  annak 
érdekében, hogy visszaállítsák a régi menetrendet, és fizessen az önkormányzat 200 millió forintot a 
régi rend szerinti közlekedésért. A városvezetés a januárban úgymond követ dobott az állóvízbe, 
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amely  természetesen  hullámokat  hozott.  Ennek  hatására  egy  megoldás  körvonalazódott,  amely 
drasztikus futásteljesítmény csökkentést eredményezett. Jelenleg körvonalazódik viszont egy olyan 
megoldás, amely július 1-től a csökkentett futásteljesítménnyel biztosít közel azonos szolgáltatást, 
mint  a  korábbi  menetrend.  Véleménye  szerint  érdemes  elgondolkodni  azon,  hogy ki  képviseli 
igazán a város érdekeit? Az, aki azt mondja maradjon az eredeti menetrend és fizessen a város 
évente 200 millió forintot, vagy az, aki megpróbál olyan megoldást találni, hogy ne kerüljön plusz 
forrásba és a szolgáltatás minősége is megmaradjon?

Fenyvesi Gábor: Mindig nagyszerű érzés számára, amikor az MSZP képviselői olyan kérdésben 
osztogatják a tanácsot és kérik számon a városvezetést  amelyet az ő kormányuk okozott. A BKV-
nál, a Volán társaságoknál, a MÁV-nál, a MALÉV-nál lévő problémák mikor alakultak ki? Mivel 
kecsegtetik a salgótarjáni választópolgárokat, amikor aláírásgyűjtést kezdeményeztek, azzal, hogy 
visszaadják  azt,  amit  a  kormányuk  elvett?  Miért  tart  itt  a  helyi  járati  tömegközlekedés,  miért 
kényszerültek ilyen döntések meghozatalára? Miért akarják kikényszeríteni azt, hogy az adófizetők 
pénzéből az önkormányzat által  nyújtott  50-60 millió forintos támogatáson túl újabb 200 millió 
forintot  fizessenek  ki?  Miért  nem  azzal  állnak  ki  az  útra,  hogy  elnézést  kérjenek  a 
választópolgároktól és azt mondják, azért van ilyen menetrend, mert az MSZP kormány jóvoltából 
1,6 milliárd forintot sikerült kivonni a helyi járati tömegközlekedésből. Miért álságosak és miért 
kell ezt minden Közgyűlésen végighallgatni, amikor a jelenlegi városvezetés próbálja megoldani a 
helyzetet, fenntartani a helyi járati tömegközlekedést és amennyire lehet a keretek között kiszolgálni 
az  utazóközönséget.  Véleménye  szerint  inkább  javaslatokat  kellene  tenni  a  keretek  között  és 
megpróbálni  együttműködni  a  kérdésben  és  nem  az  utazóközönséget  pangálni.  Kérdezi,  hogy 
bármennyi  aláírás  összegyűjtése  esetén  az  MSZP  mit  tud  tenni,  azon  túl,  hogy  visszahozza 
Közgyűlés elé tárgyalásra a témát,  amit egyébként is  tervez a városvezetés,  mivel július 1-jétől 
változni fog a menetrend egy teljesen új struktúrában.

Ercsényi Ferenc visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 15 fő.

Dóra  Ottó: A közösségi  közlekedés  minden  szegmensével  évtizedes  problémák  vannak.  Mivel 
Alpolgármester Úr arról beszélt, hogy a szocialista kormány 2010. májusa előtt 1,5 milliárd forintot 
kivont a helyi járati közlekedés finanszírozásából, ezért arról is kell szót ejteni, hogy a FIDESZ 
kormány  a  2012-es  költségvetésben  15  milliárd  forinttal  csökkentette  a  közösségi  közlekedés 
támogatását 2011-hez képest. A 2012-es évre járó források nagy részét pedig csak jövőre kapják 
meg a közlekedési társaságok. Az aláírásgyűjtés népi kezdeményezésre vonatkozik, mely kapcsán 
nem azt mondják a választóknak hogy visszahozzák a régit és fizessenek 200 millió forintot, hanem 
azt,  hogy a jelenleg  érvényben lévőt  nem szeretnék.  Kerüljön  az  asztalra  egy olyan megoldás, 
amelyben a város nagyobb részt tud vállalni és ehhez kéri  a kormányzat nagyobb támogatását. 
Polgármester  Asszony többször  utalt  arra,  hogy a  Megyei  Jogú Városok Szövetségén keresztül 
próbálnak fellépni, hogy a megyei jogú városok és kisebb települések a támogatásból nagyobb részt 
kapjanak.  Meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  költségvetésből  honnan  lehetne  néhány  millió  forintot 
elkülöníteni, amit szolgáltatás vásárlására lehetne fordítani, majd kérni a kormányzati segítséget, 
ehhez tegyen hozzá annyi támogatást, amennyit az önkormányzat biztosított. Tisztában van vele, 
hogy mindez túl van a város és a képviselő-testület határain. Az aláírásgyűjtéskor az embereknek 
azt mondják, hogy ebben az ügyben kicsit határozottabban, a város érdekeit kifelé is képviselve 
kellene fellépni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Vélhetően úgy, ahogy az MSZP lépett fel, mint megyei elnök, vagy 
egyéni országgyűlési képviselő, amikor Gyurcsány Ferenc és kormánya elvonta az árkiegészítést a 
tanuló és nyugdíjas bérletekhez, illetve az MSZP kormányai által megszavazott kedvezményekhez 
és ingyenes utazáshoz. A Megyei Jogú Városok Szövetsége dolgozik a témán. Véleménye szerint az 
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önkormányzat,  tekintettel  a szűkös anyagi  helyzetére nem kíván több forrást  erre  áldozni.  Nem 
tartja helyesnek a 200 millió forint Nógrád Volán Zrt-nek történő kifizetését. A Volánnak kb. 100 
millió forint vesztesége van abból, hogy a helyi járatok esetében a tanuló és nyugdíjas bérletekhez 
nem kapják meg az árkiegészítést.  Nincs  segítség,  mert  azt  az MSZP elvette,  nem tette  vissza. 
Kiürítették a kasszát, ebben az országban pénztárca nem maradt, nemhogy pénz. A FIDESZ azon 
dolgozik,  hogy ágazatról-ágazatra  rendbe tegyék az országot.  Jelenleg a  Kormányzat  asztalán a 
közösségi  közlekedés  rendbetétele  van  terítéken,  melyhez  idő  kell  és  források.  Korábbi 
Közgyűlésen  az  MSZP-s  képviselő-társai  mutatták,  hogy  a  glóbuszról  Salgótarján  valóságába 
térjenek vissza, most pedig az MSZP-s képviselők „repülnek” a Közgyűlésből éppen oda. Ehhez 
kapcsolódva mondja el, mint a Strasbourgi Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének részese, hogy 
az MSZP-s párttársaiknak nem kellene az Európai Uniót uszítani butaságokkal és csúsztatásokkal. 
Megtörtént  az  az  eset,  hogy szocialista  képviselő  Magyarországról  kapott  feljegyzések  alapján 
nyilatkozott a médiatörvényről úgy, hogy annak átolvasására nem volt alkalma. Véleménye szerint 
erről kellene elgondolkodni, kimeríti-e vajon a hazaárulás bűntettét, amikor félrevezetik az EU-t és 
megpróbálják az országot ilyen formában is lejáratni. A közösségi közlekedés vonatkozásában is 
akkor kell beszélni, amikor megszülettek a döntések, jelenleg a folyamat közepén tartanak, bízik a 
mihamarabbi  döntésben.  Nyilvánvalóan  addig  lehet  hergelni  az  embereket  és  eredményeket 
elkönyvelni, de azt gondolja, hogy Salgótarjánban jelen pillanatban ennél többet nem lehet tenni.

Fenyvesi Gábor: Kéri Polgármester Asszonyt, hogy zárja le a vitát és rendelje el a szavazást.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megfogadja Alpolgármester Úr tanácsát, a vitát lezárja és elrendeli a 
szavazást. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 41/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedésének  biztosítása  érdekében  a  Nógrád  Volán  Zrt.-vel  2004.  december  30-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását 2012. április 01-jei hatállyal a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

SZÜNET
A szünetet követően jelen van 13 képviselő, Ercsényi Ferenc és Huszár Máté  nem tért vissza az  
ülésterembe.  

13)Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. Salgó Vagyon Kft.-be történő beolvadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:  
- Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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- Dr. Bablena Ferenc, a Salgó Vagyon Kft. FB elnöke
- Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója
- Tóthné Hupcsik Andrea, a Tarjánhő Kft. FB elnöke 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2011. december 15-ei ülésén kinyilvánította, hogy 
egyetért  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft.  Salgó  Vagyon  Kft.-be  történő  beolvadásával, 
meghatározta a gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezetei fordulónapját (2011. december 31.), 
és  kinyilvánította,  hogy a  beolvadást  követően  a  Salgó  Vagyon  Kft.  cégformája  nem változik, 
továbbra  is  100%-os önkormányzati  tulajdonú kft.-ként  működik.  A vagyonmérleg-tervezeteket, 
vagyonleltár-tervezeteket, az egyesülési szerződés tervezetét, valamint az alapító okirat módosítását 
az  ügyvezető  igazgatók  előkészítették,  a  felügyelőbizottságokkal,  valamint  a  megbízott 
könyvvizsgálóval  ellenőriztették.  A csatolt  dokumentumok  alapján  a  Közgyűlés  megalapozott 
döntést hozhat a gazdasági társaságok 2012. június 30. napjával történő egyesüléséről.
Felhívja  képviselő-társai  figyelmét,  hogy  az  előterjesztéshez  kapcsolódóan  kiegészítést  kaptak 
kézhez, kéri azt a napirend tárgyalásánál figyelembe venni.

Huszár Máté visszaérkezik a terembe. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.

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

Méhes András: Ügyrendben kért hozzászólást, a GVVIB tagjaként nem támogatta az előterjesztést, 
a bizottsági elnök által ismertetett szavazati arány nem megfelelő.

Szabó  Ferenc  Gábor,  a  GVVIB elnöke: Egészségügyi  okok miatt  nem volt  jelen  az  ülésen,  a 
rendelkezésre bocsátott dokumentum alapján tájékoztatta a Közgyűlést.

Szekeres  Géza: A GVVIB  ülését  elnökhelyettesként  vezette,  megerősíti,  hogy  Méhes  András 
nemmel szavazott az előterjesztés kapcsán.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  helyesbítésnek  megfelelően  rögzíti,  hogy  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, 
1 nem szavazat ellenében támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 42/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  (rövidített  elnevezése:  Tarjánhő  Kft.  Cg.  12-09-001857),  valamint  a 
Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (rövidített  neve:  Salgó  Vagyon  Kft.  Cg.  12-09-001893)  alapítója  a  társaságok 
egyesülésére vonatkozó előterjesztést megvitatta, és a Tarjánhő Kft.-nek a Salgó Vagyon Kft.-
be való beolvadását jóváhagyja. 
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2./ A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, Tatár Csabát (an. Deák Klára Anna, 
3100 Salgótarján,  Arany János út  23.  1.  em 1.)  2012.  március  29.  napjával  visszahívja,  és 
megválasztja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. március 29. napjától 2013. 
június  30.  napjáig;  díjazását  bruttó  500.000  Ft/hó  összegben  állapítja  meg.  Az  ügyvezető 
igazgató  megbízatását  munkaviszony  keretében  látja  el.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert a munkaszerződés-módosítás aláírására a 1. sz. melléklet szerint. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálóját, Susán Pált (3182 Karancslapujtő, Kossuth 
út  80.,  kamarai  tagsági  igazolvány:  000214)  2012.  március  29.  napjával  visszahívja,  és 
megválasztja a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálójának 2012. március 29. napjától 2013. május 
31-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ A  Közgyűlés  az  2-4.  számú  mellékletek  szerint  elfogadja  a  beolvadó  Tarjánhő  Kft. 
vagyonmérleg-tervezetét  és  vagyonleltár-tervezetét,  az  átvevő  Salgó  Vagyon  Kft. 
vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint a jogutód Salgó Vagyon Kft. nyitó 
vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5./ A Közgyűlés a 5-6. számú mellékletek szerint elfogadja az átvevő Salgó Vagyon Kft. alapító 
okirat-módosítás tervezetét, valamint az egyesülési szerződés tervezetét jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6./ A Közgyűlés az átalakulás joghatásai beálltának napját  2012. június 30. napjában határozza 
meg. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

7./ A Közgyűlés felhatalmazza a beolvadó Tarjánhő Kft. és az átvevő Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatóit, hogy a Tarjánhő Kft. Salgó Vagyon Kft.-be való beolvadására vonatkozó egyesülési 
szerződést aláírják. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

Kiss József ügyvezető igazgató 

8./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert,  hogy a Tarjánhő Kft. beolvadására tekintettel a 
Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítását és annak mellékleteit aláírja. 

Határidő: azonnal
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

9./ A Közgyűlés  utasítja  a  beolvadó Tarjánhő Kft.  és  az  átvevő Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető 
igazgatóit,  hogy  az  egyesülés  elhatározásáról  tájékoztassák  a  társaságoknál  működő 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, illetve a cég munkavállalóit. 

Határidő: 2012. április 13. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

Kiss József ügyvezető igazgató 

10./ A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját,  hogy a beolvadásról szóló 
közleményt  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvénynek  megfelelően  a 
Cégközlönyben tegye közzé. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

11./ A  Közgyűlés  utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  beolvadás 
cégbejegyzése  iránt,  a  beolvadó Tarjánhő Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a Tarjánhő Kft. 
cégjegyzékből való törlése iránt-a jogutód egyidejű feltüntetése mellett-intézkedjen.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

Kiss József ügyvezető igazgató 

12./ A Közgyűlés utasítja a jogutód Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy mind a beolvadó 
Tarjánhő Kft.-re, mind az átvevő Salgó Vagyon Kft.-re vonatkozóan 2012. június 30. napjával 
végleges  vagyonmérleg,  valamint  a  Tarjánhő  Kft.-re  záró  beszámoló  elkészítéséről 
gondoskodjon a  számviteli  törvénynek megfelelően,  és azt  terjessze a Közgyűlés  elé  annak 
2012. augusztusi ülésén. 

Határidő: a Közgyűlés 2012. augusztusi ülése
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

13./ A Közgyűlés a Tarjánhő Kft. javadalmazási szabályzatát  2012. június 30. napjával hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

14./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Salgó Vagyon Kft. javadalmazási szabályzatának 
Tarjánhő Kft. beolvadására tekintettel szükséges módosítását terjessze a Közgyűlés elé annak 
júniusi ülésén. 

Határidő: a Közgyűlés 2012. júniusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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14))a Javaslat a NUOVI PRODOTTI Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Nicola Di Stefan ügyvezető, aki jelezte távolmaradását

b)  Javaslat  a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja az a) és b) pontok együttes tárgyalását. A döntéshozatalra 
külön-külön kerül sor. A NUOVI PRODOTTI Kft. azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatot, 
hogy a városban a telephelyén tervezett  fejlesztési  elképzeléseinek megvalósításához tulajdonba 
kívánja  venni  a  telephelye  melletti  közterület  egy részét.  Fejlesztésük kb.  20-25 új  munkahely 
létrehozását eredményezi. A közterületért cserébe saját költségen burkolt járdát építenének, továbbá 
felújítanák  a  Petőfi  úttal  párhuzamos  betonburkolattal  el  nem  látott  útszakasz  egy  részét.  A 
megvalósítás  feltételeit  az  előterjesztés  mellékletét  képező  együttműködési  megállapodás 
tartalmazza.  Szintén a NUOVI PRODOTTI Kft. kéréséhez kapcsolódik a Településrendezési Terv 
módosítás is. A tulajdonjog megszerzése érdekében  kezdeményezik a Petőfi út 3. és a szomszédos 
területeket is érintő településrendezési tervének módosítását.  A HÉSZ kisebb korrekcióit szintén e 
módosítás keretében kívánják átvezetni. A határozati javaslat a Tervezési szerződés megkötésének 
engedélyezéséről szól.

Az  előterjesztés  a)  pontját  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság   7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta;  az  
Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  1  
tartózkodás mellett támogatta. 

Az  előterjesztés  b)  pontját  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság  7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 43/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kiemelt  fontosságúnak  tartja  a  NUOVI 
PRODOTTI  Kft.  beruházásának  megvalósítását,  új  munkahelyek  teremtését,  a  salgótarjáni 
gazdaság fejlesztését.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 
megállapodást  elfogadja,  az  abban foglaltakkal  egyetért  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás  aláírására.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  a  megkötendő csereszerződés 
Közgyűlés elé terjesztésére.
Határidő: - az együttműködési megállapodás aláírására: azonnal

- a csereszerződés előterjesztésére: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés a Salgótarján 1001 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás 
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díját,  valamint  az  eljárással  kapcsolatos  költségeket  250.000  Ft  mértékig  az  önkormányzat 
2012-es költségvetésében a helyi utak, hidak fenntartása előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 44/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Salgótarján 
belterület,  Petőfi út 3. sz. ingatlan melletti 1001 hrsz.-ú ingatlan egy részének és a 1000/2 hrsz.-ú 
ingatlan  övezeti  besorolásának  gazdasági,  kereskedelmi-szolgáltató  területre  történő 
megváltoztatására,  valamint  a  Helyi  Építési  Szabályzatban szereplő  nevek,  jogszabályhelyek  és 
helyrajzi számok frissítésére, a reklámcélú építmények szabályozásának kiegészítésére vonatkozó 
Tervezési  szerződést  megkösse,  melynek költsége  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetése  IV. 
Önkormányzati  Hivatal  fejezet  4.  Városfenntartási  és  egyéb  feladatok  között  szereplő 
Településrendezési terv kiemelt előirányzatából kerül finanszírozásra.

Határidő: 2012. április 12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15) Javaslat a 2012. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére                 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend  tárgyalásához  meghívott:  Barta  András,  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A lakossági  vízszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló 
állami támogatás a települési önkormányzat pályázati igénybejelentése útján kérelmezhető. A 2012. 
évi lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatási pályázatát szükséges adatok és részletes kalkulációk 
alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. készíti  el a tulajdonos önkormányzatok nevében, 
melyet  Mátraszele  Község  Önkormányzata,  mint  gesztor  önkormányzat  fog  a  Magyar 
Államkincstár  területileg  illetékes  szervén  keresztül  a  vízgazdálkodásért  felelős  miniszterhez 
benyújtani.  A pályázathoz  a  szolgáltatással  érintett  települések  valamennyi  önkormányzatának - 
köztük  Salgótarjánnak  is  –  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló  határozat 
meghozataláról,  a  támogatási  igénybenyújtás  gesztor  önkormányzatának  meghatalmazásáról,  az 
adó-,  járulék-,  illeték-,  és vámtartozás mentességről,  továbbá a víziközmű-szolgáltatás módjáról. 
Jelen előterjesztés ennek tesz eleget. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előterjesztés elkészítése óta 
eltelt  időszakban  a  Magyar  Közlöny 34.  számában  megjelent  a  26/2012.(III.24.)  VM rendelet, 
amely a pályázat benyújtásának határidejét 2012. április 13. napjával jelöli meg. A támogatásról a 
miniszter 2012. június 8-ig dönt. 

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

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

Szám: 45/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ivóvízszolgáltatás magas önköltsége 
miatt  támogatási  igény bejelentésével  a  költségvetési  törvényben meghatározott  jogcímen a 
lakossági  célra  igénybe  vett  szolgáltatás  díjának csökkentése  érdekében és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.-t,  hogy  a  vidékfejlesztési  miniszter  2012.  évi  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről 
szóló rendelete alapján készítse el a 2012. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a 
tulajdonos  önkormányzatok  nevében,  továbbá  meghatalmazza  Mátraszele  Község 
Önkormányzatát,  mint  gesztor  önkormányzatot,  hogy a  pályázatot  a  Magyar  Államkincstár 
területileg  illetékes  szervén  keresztül  az  elbíráló  vízgazdálkodásért  felelős  miniszterhez 
határidőben nyújtsa be. 

Határidő: A vidékfejlesztési miniszter rendeletében megadott benyújtási határidő 
Felelős: Barta András a Salgótarján és Környéke Vízmű kft. ügyvezető igazgatója

16) Javaslat  az öblösüveggyártás újraindítására vonatkozó együttműködés jóváhagyására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2009-től, amikor az évszázados hagyományokra 
épülő  Öblösüveggyár  felszámolás  alá  került,  számos intézkedést  tett  annak érdekében,  hogy az 
iparág ne szűnjön meg Salgótarjánban és a munkahelyek megmaradjanak. A gazdaságfejlesztési 
elképzelések írásba foglalásán túl  a  gyár újraindítását  tervező Tarján Glass Kft.-ben is  tagságot 
vállalt.  A  felszámolásban  a  Kft.  eredménytelenül  szerepelt,  az  új  tulajdonosokkal  tárgyalva 
megállapítható,  hogy  a  közeljövőben  semmiféleképpen  nem  fogják  elindítani  a  termelést. 
Mindezek  miatt  a  város  vezetése  a  Tarján  Glass  Kft.  tulajdonosi  körével,  Eötvös  Mihály 
alpolgármester úr és Szabó Ferenc Gábor bizottsági elnök úr közreműködésével új forgatókönyvet 
dolgozott ki. A cég az öblösüveggyártást új telephelyen, teljesen új alapokról kezdve próbálja meg 
elindítani, új  partnert  keresett,  melyet az indiai  Shamvik Glasstech Pvt.Ltd.  -ben talált  meg. Az 
indiai tulajdonban lévő cég öblösüveggyártáshoz is alkalmas gépsorokat gyárt. Az európai piacon is 
meg  szeretne  jelenni,  illetve  terjeszkedni,  Spanyolországban  és  Németországban  már  vannak 
kapcsolatai.  A  cég  szeretne  a  salgótarjáni  öblösüveggyártásba  bekapcsolódni,  így  egy 
szándéknyilatkozatot írt alá az önkormányzat,  a  Shamvik Glasstech Pvt.Ltd.  és a Tarján Glass Kft. 
arra vonatkozóan, hogy 60 napon belül mindhárom fél eldönti milyen szerepet tud vállalni és adott 
esetben  konkrét  együttműködési  megállapodás  megkötésére  is  sor  kerülhet.  A tervek  szerint  a 
Tarján  Glass  Kft.  által  biztosított  telephelyen,  a  volt  síküveggyár  területén  újra  beindulhat  a 
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palackgyártás.  A közeljövőben,  augusztus,  szeptember  hónapban  40-50  főt  foglalkoztatva  sor 
kerülne  a  kézi  gyártású   öblösüveggyártás  indítására  munkahelyteremtő  kormányzati  támogatás 
segítségével. Amennyiben pénzügyi befektető is be tud kapcsolódni, a későbbiekben gépi gyártásra 
is fel lehet fejleszteni, mely előreláthatólag 200-300 embernek tud majd munkát adni. Véleménye 
szerint az önkormányzatnak ezt a kezdeményezést mindenképpen támogatni kell. Az önkormányzat 
javaslatára  a  cég  gondolkodik  a  szakképzés  beindításában,  átképzések  szervezésében,  melyre  a 
TISZK alkalmas is lenne. 
A területen kiállítóhely is létesül, mely bemutatja a salgótarjáni öblösüveggyártás muzeális értékű 
darabjait  és  magát  a  kézi  gyártási  folyamatot  is  megnyitnák  a  látogatók  előtt.  Természetesen 
elsődleges  hangsúly  a  termelésen  van.  Ezt  a  folyamatot  az  önkormányzatnak  mindenképpen 
figyelemmel kell kísérni, támogatni kell, hogy hosszútávon 200-300 embernek munkát tudjon adni 
az  Öblösüveggyár,  mert  az  a  legfontosabb,  hogy  az  embereknek  munkahelyük  legyen.  A cég 
beindulása pozitívan befolyásolná az önkormányzat helyzetét is, hiszen bevételi oldalon megjelenik 
a cég által befizetett iparűzési adó, építményadó.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  7 igen szavazattal,  
egyhangúlag támogatta. 

Méhes  András: A bizottsági  ülésen  Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr  szóbeli  kiegészítést  tett, 
melyben elhangzott, hogy a közeljövőben kockázati tőkebefektetővel tárgyalnak majd. Lezajlott a 
tárgyalás, van már eredménye?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több irányban zajlanak a tárgyalások, még nem fejeződtek be.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 46/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni öblösüveggyártás  újraindítását célzó, a 
Shamvik Glasstech Pvt.Ltd.-vel és a Tarján Glass Kft.-vel közösen aláírt  szándéknyilatkozatot a 
melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17) Javaslat  a  Belügyminisztérium  „önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló rendeletben közzétett pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula,  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, jelen 
van Lantos László irodavezető helyettes

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A 2012.  március  1-jei  belügyminiszteri  rendelet  keretében  két 
fejlesztést kíván az önkormányzat megvalósítani. Sport infrastruktúra fejlesztés területén a SKÁID 
székhelyintézményének  sportudvarát  kívánja  felújítani,  közbiztonság  növelését  szolgáló 
intézkedésként pedig a térfigyelő kamerarendszer további 5 ponttal történő bővítése a cél. 
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  7 igen szavazattal  
egyhangúlag  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta;  a  Népjóléti  Bizottság  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Lantos László: Az írásbeli előterjesztés elkészülte óta a műszaki tartalom pontosításra került, így  a 
SKÁID Székhelyintézményének sportudvar felújításának összköltsége 22.214.567 forint., igényelt 
támogatás 19.993.110 forint ,  a biztosítandó önerő összege 2.221.457 forint. 
A  térfigyelő  kamera-rendszer  bővítésének  összköltsége  9.972.675  forint,  igényelt  támogatás 
8.975.407 forint,  az önkormányzat által biztosítandó önerő 997.268 forint.
Mindösszesen összköltség vonatkozásában 32.187.242 forint, igényelt támogatás 28.968.517 forint, 
az önerő 3.218.725 forint.

Méhes András: Az elmúlt évi költségvetés tárgyalásakor is jelezte a Gagarin Iskola sportpályája 
felújítását és azt a példás szülői összefogást, amit a pálya felújítása érdekében tettek. Örömét fejezi, 
hogy az idei évi költségvetési forrás rendelkezésre áll, bízik a megvalósulásában.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mindenképpen megvalósul, mert a költségvetésben elkülönített az 
összeg, akkor is, ha a pályázat nem lesz sikeres. A pálya nem csupán sportlétesítmény, az intézmény 
mindennapi életében nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen napközis foglalkozások zajlanak ott, a 
ballagási ünnepségeket is ott tartják. Továbbá a városközpontban élők számára is meg lehet nyitni a 
hétvégeken, ünnepnapokon, egyfajta grund jelleget tud majd ölteni. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 47/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert „az önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó  támogatások  igénybevételének  részletes 
feltételeiről”  szóló  4/2012.  (III.1.)  BM  rendelet  keretében  az  iskolai  és  utánpótlás  sport 
infrastruktúra-fejlesztésre,  felújításra,  illetve  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  fejlesztések 
támogatására irányuló pályázat benyújtására.

A fejlesztés megvalósulási helyei: 
1. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye
2. Salgótarján, Budapesti út-Hősök út közlekedési csomópont; Rákóczi út 40.; Karancs út
    47/A; Salgó út 31.; Füleki út-Camping út kereszteződése

A fejlesztés forrásösszetétele:

Fejlesztési cél Fejlesztés 
összköltsége (Ft)

Igényelt támogatás 
(Ft)

Önerő 
(Ft)

SKÁID 
Székhelyintézményének 
sportudvar-felújítása

22 214 567  19 993 110  2 221 457  

Térfigyelő 
kamerarendszer bővítése

9 972 675 8 975 407 997 268

Összesen 32 187 242  28 968 517  3 218 725  
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester
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2./ A Közgyűlés  a  SKÁID  Székhelyintézmény sportudvarának  felújításához  szükséges  önerőt 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló  8/2011  (II.23.)  rendeletében  a  „SKÁID  székhelyintézmény  sportpálya”  kiemelt 
előirányzaton  biztosítja.  A  térfigyelő  kamerarendszer  bővítéséhez  szükséges  önerőt  a 
céltartalékok „Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok” előirányzat terhére vállalja.

Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

18) Javaslat  a  Magyar Labdarúgó Szövetség  pályaépítési  programjára benyújtott  pályázat 
jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Magyar  Labdarúgó Szövetség  országos pályaépítési  programot 
hirdetett meg, március 14. és 23. közötti beadási határidő megjelölésével. Az önkormányzat két 
pályázatot nyújtott be a megadott határidőig: kisméretű műfüves pálya építésére a SKÁID Arany 
János Tagiskola udvarára, illetve nagyméretű műfüves pálya építésére a Tó-strandi sporttelepen. A 
kisméretű  pálya  önerejét  az  önkormányzat,  a  nagyméretű  pálya  önerejét  pedig  a  sportpályát 
használó  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  biztosítaná.  Amennyiben  a  Közgyűlés  meghozza  a 
döntést, javasolni fogja a focival foglakozó sportszervezeteknek, hogy fogjanak össze és próbálják 
meg támogatókon keresztül előteremteni a forrást, amely a pálya kialakításához szükséges. Lehet 
úgy vélekedni, hogy jelen pillanatban luxus műfüves pályában gondolkodni, de véleménye szerint 
ezt  a  lehetőséget  mindenképpen ki  kell  használni  annak érdekében,  hogy a  salgótarjáni  futball 
jövője  ismét  felfelé  ívelő  legyen.  Kiosztottak  egy bérleti  szerződés  mintát  is  a  képviselőknek, 
melyet  az  MLSZ  készített.  Amennyiben  az  önerőt  nem  tudja  biztosítani  az  önkormányzat,  a 
pályázattól el lehet állni mindenféle kötelezettség nélkül, a 23-ai regisztrációs dátum betartása volt 
fontos.

Jelen előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és  
Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés egy korábbi változatát tárgyalta.

Szekeres Géza: Örömét fejezi ki a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 4 évvel korábban is volt 
erre vonatkozólag szándék, de akkor a pályázat nem kapott zöld utat.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előző  kormányzat  időszakában  az  OLLÉ program működött, 
amely olyan feltételeket szabott, aminek az önkormányzat végképp nem tudott megfelelni, többe 
került volna az önrész, mint saját építés esetén. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 48/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség 
országos pályaépítési programjára benyújtott pályázatot.
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A fejlesztés megvalósulási helyei:
1. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola (St. 6734 hrsz.)
2. Tó-strandi sporttelep (St. 2435 hrsz.)

A fejlesztés forrásösszetétele és maximális költségei:

Fejlesztési cél
Fejlesztés

összköltsége
(Ft)

Igényelt támogatás
(Ft)

Önkormányzati 
saját forrás

(Ft)

Egyéb forrás
(Ft)

SKÁID Arany János
Tagiskola udvarán
műfüves pálya
kialakítása

34 726 880 24 308 816 10 418 064

Tó-strandi sporttelepen
műfüves pálya
kialakítása

182 819 040 127 973 328  54 845 712

Összesen 217 545 920 152 282 144 10 418 064 54 845 712

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az SBTC elnökét, dr. Palásthy Tamás urat, 
hogy a nagyméretű műfüves pálya megépítéséhez szükséges önerő meglétét az önkormányzat 
felé  legkésőbb  az  MLSZ  döntését  követő  15  napon  belül  (várhatóan  2012.  április  15-ig) 
igazolni szíveskedjen.

Határidő: 2012. április 15.
Felelős: dr. Palásthy Tamás, az SBTC elnöke

3./ A Közgyűlés a kisméretű műfüves pálya megépítéséhez szükséges önerőt Salgótarján Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.23.) 
rendeletében a „Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok” előirányzaton biztosítja.

Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

4. a) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  nyertes 
pályázat  és  a  fejlesztéshez szükséges saját  erő rendelkezésre állása esetén jelen határozati 
javaslat mellékletét képező bérleti szerződést – legfeljebb fent részletezett költségek mellett –
aláírja.

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést 
soron következő ülésen – utólagos jóváhagyásra – a Közgyűlés elé terjessze.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester
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19) Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesülettel  közművelődési 
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő  Egyesület 
megkereste az Önkormányzatot, hogy a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében, 
illetve a TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában című pályázat benyújtásához kössön az Önkormányzat közművelődési megállapodást a 
szervezettel. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
törvény,  valamint  a  helyi  közművelődés  feladatairól  szóló  rendeletünk  lehetőséget  biztosít 
közművelődési megállapodás megkötésére. Az együttműködéssel az egész életen át tartó tanulás és 
felnőttképzés,  ezáltal  a  foglalkoztathatóság  és  versenyképesség,  a  társadalmi  felzárkóztatás 
elősegítése valósul meg.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 49/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  (Önkormányzat),  mint  a  Nógrád  Megyei  Tudományos  Ismeretterjesztő 
Egyesület  (Egyesület)  tagja  együttműködik  az  egyesület  céljainak  megvalósításában,  ezért  az 
Önkormányzat és az Egyesület között megkötendő megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

20) Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2012.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatása  címen 
elkülönített központosított előirányzat igénybevételére
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Magyarország  2012.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  törvény 
alapján könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére nyílik lehetősége 
az  önkormányzatnak.  A részletes  pályázati  feltételeket  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és 
közművelődési  érdekeltségnövelő támogatásáról  szóló 4/2004.(II.20.)  NKÖM rendelet  határozza 
meg,  a támogatás    az önkormányzat közművelődési  intézmények,  színterek technikai,  műszaki 
feltételeinek  fejlesztésére  használható  fel.  A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  által 
működtetett József Attila Művelődési és Konferencia Központ technikai fejlesztési koncepciójának 
megfelelően  2012.  évben  a  mobil  hangosítási  és  a  világosítási  rendszer  fejlesztésére  irányul  a 
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10.000  e  Ft  összköltségű  pályázat,  amelyből  az  igényelt  támogatás  7.500  e  Ft.  A fejlesztés 
megvalósulásához  a  szükséges  2.500  e  Ft  saját  forrást  az   Önkormányzat  a  2012.  évi 
költségvetésében kívánja biztosítani.

A Népjóléti Bizottság  egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 50/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Magyarország  2012.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény  5.  sz.  melléklet  6.  pontjában 
meghatározott,  "Könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás,  muzeális 
intézmények  szakmai  támogatása"  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit  Kft. által működtetett  József Attila 
Művelődési és Konferencia Központ – a mellékletben részletezett 10.000 e Ft összköltségű – 
2012. évi műszaki, technikai fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a fejlesztés megvalósulásához saját  forrásként Salgótarján Megyei Jogú Város 
Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.23.) sz. rendeletében, az 
V.  Helyi  önkormányzat  fejezet,  Céltartalékok  cím,  Felhalmozási  pályázati  saját  erő,  egyéb 
feladatok kiemelt előirányzatból 2.500 eFt-ot biztosít.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21) Javaslat  a Salgótarján, Arany János út 19/A (hrsz: 3736) szám alatti  helyiség ingyenes 
használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2011. februárjában döntött a fizető várakozási helyek 
kiterjesztéséről a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 
8/2011.  (II.17.)  önkormányzati  rendeletről.  A  fizető  várakozási  helyekhez  kapcsolódó  bérlet 
árusítását  jelenleg  a  VGÜ Kft.  a  székhelyén,  a  Kertész  út  2.  szám alatt  végzi.  Az új  rendelet 
alkalmazására  felkészülve  indokolt  a  bérletek  árusítását  a  belvárosban  is  lehetővé  tenni.  Erre 
alkalmas helyiség a Salgótarján, Arany János út 19/A szám (hrsz: 3736) alatt lévő 6. számú pavilon. 
A helyiségre a többszöri – közgyűlési döntés alapján – kedvezményes áron történő meghirdetés 
ellenére sem jelentkezett bérlő. Az ingatlan jelenleg üres, 23 m2 területű, a VGÜ Kft. megtekintette 
és  alkalmasnak  találta  a  feladat  ellátására.  A feladat  ellátása  érdekében  javasolják  a  helyiség 
ingyenes használatba adását 2012. április 1. napjától 2012. december 31. napjáig az előterjesztés 1. 
sz. melléklet szerinti megállapodás alapján.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen  
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Méhes  András  ügyrendi  hozzászólást  kért.  Szabó  Ferenc  Gábor  elnök  rögtön  helyesbítette  a 
bizottság állásfoglalást, mely szerint a GVVIB az előterjesztést 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat 
ellenében támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 51/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni 3736 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, 
Arany János út 19/A szám alatti, 23 m2 területű 6. számú pavilont a VGÜ Kft. számára az 1. számú 
melléklet  szerint  a  közúti  járművel  történő  várakozási  helyek  biztosításának,  mint  közfeladat 
ellátásának érdekében ingyenes használatba adja.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  1.  számú  melléklet 
szerinti megállapodás aláírására. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen 

22)Javaslat a Salgó út 26-42. szám alatti kolónialakások vízvezeték rendszerének felújítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó út 26-42. szám közötti szakaszán a vízfogyasztás irreálisan 
magas, amiből arra lehet következtetni, hogy a fogyasztói vezetéken több helyen szivárog a víz. A 
telepen  lévő  vízhálózatot  még  az  Acélgyár  építette  ki  50  évvel  ezelőtt,  arra  vonatkozó 
dokumentumokkal  a  Salgó Vagyon Kft.  sem rendelkezik.  Mivel  a jelenlegi  vízhálózat  egyetlen 
szabványnak sem felel meg, így több helyen is szivároghat a teljes szakasz. 
A rekonstrukció  költségei  a  Vízmű  Kft.  árajánlata  alapján  –  mely  tartalmazza  a  tervkészítés, 
engedélyeztetés  és  a  földmunka  nélküli  kivitelezés  költségét  is  –  
3.600 e Ft + ÁFA (bruttó 4.572 e Ft). A földmunkát a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kft. embereivel 
kívánják elvégeztetni. Az érintett területen a Salgó út 26-30. számú ingatlanok vegyes tulajdonú 
ingatlanok, melyekben a 15 lakásból 6 db önkormányzati tulajdonú. A Salgó út 32-42. szám alatti  
ingatlanok  tulajdonjoga  100%-ban  önkormányzati.  A magántulajdonosoknak  az  épület  mellett 
elhelyezett  vízóraaknából  lesz  lehetőségük  rákötni  a  gerincvezetékre.  Ezáltal  az  elszámolási 
anomáliák  megszűnnek,  hiszen  az  önkormányzati  tulajdonú  lakásokban  nem  lesz  vízvételi 
lehetőség,  a magántulajdonosok pedig a kialakított  saját almérő szerint fogják a vízfelhasználás 
költségeit fizetni.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

43



A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 52/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, Salgó út 26-42. szám alatti 
kolónialakások  vízellátását  szolgáló  gerincvezeték  rekonstrukcióját  4.572  eFt  összeg  erejéig,  a 
kolónialakások – magántulajdon kivételével – közkifolyón keresztül történő vízellátását. 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  területen  lévő 
ivóvízvezeték rekonstrukció megvalósítására, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárások 
lefolytatására.

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

23)Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 43. (hrsz: 3539/3) szám alatti ingatlan bontására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, Acélgyári út 43. szám alatti épület lakásai az évek 
során  lakatlanná  váltak,  a  bérlők,  illetve  az  illegális  lakáshasználók  azokat  folyamatosan 
lepusztították.  A Salgó Vagyon Kft.  a  további  pusztulás megakadályozására az ingatlanban lévő 
lakásokat  befalaztatta.  Az  elkészíttetett  szakvélemény  megállapította,  hogy  az  épület  jelenlegi 
állapotában  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlan,  a  korhadt,  sérült  fa  tetőszerkezet  élet  és 
balesetveszélyes. A szakvélemény az épület teljes elbontását javasolja, melynek költsége árajánlat 
alapján 3.200.000 forint.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 53/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése,  mint  az  ingatlan  tulajdonosi  jogait  gyakorló szerv 
jóváhagyja a Salgótarján, Acélgyári út 43. (hrsz.: 3539/3) szám alatti ingatlan bontását legfeljebb 
3.200 eFt keretösszeg erejéig. A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az 
ingatlan elbontására vonatkozó építéshatósági eljárások lebonyolítására, valamint a bontási munkák 
elvégzésére.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: 2012. december 31.
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24) Javaslat  az  1782/1  hrsz-on  felépített  4.  sz.  paviloncsoport  ingatlan-nyilvántartásban 
történő feltüntetésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 1782/1 hrsz-ú kivett „beépített terület (Tarján-patak)” megnevezésű 
ingatlanon felépített 4. sz paviloncsoport tulajdonosai a Salgó Vagyon Kft-nél írásban kérelmezték 
tulajdonjoguk  rendezését.  A kérelmezők  az  épület  vonatkozásában  végleges  használatbavételi 
engedéllyel  rendelkeznek. Az épületfeltüntetést  és a tulajdonjog bejegyzést kizárólag az építtető 
kérheti  az  altalaj  tulajdonosával  (önkormányzat)  kötött  megállapodás  és  a  korábban  kiállított 
építésügyi hatósági engedélyek alapján. A megállapodás földhasználati jogot keletkeztet az épületek 
ráépítés jogcímén történő bejegyzésével egyidejűleg. Jelen előterjesztés az épület feltüntetésre és a 
földhasználati jog keletkezésére vonatkozó szerződések jóváhagyását kezdeményezi.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 54/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

A Közgyűlés az osztott tulajdont és földhasználati jogot keletkeztető szerződéseket az 1-2. számú 
melléklet  szerint,  valamint  a  szerződések  mellékletét  képező,  11-22-09/2012.  munkaszámon 
készített változási vázrajzot jóváhagyja, és felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját 
a szerződések aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

25) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Oláh Imréné, az RNÖ elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Önkormányzata  2011.  február  22-én 
együttműködési  megállapodást  kötött  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzatával a kisebbségi önkormányzat testületi működése feltételeinek biztosításáról.
A  nemzetiségek  jogairól  szóló  új  törvény  2012.  január  1.  napján  lépett  hatályba,  melynek 
értelmében  a  „törvény  hatálybalépése  előtt  létrejött  kisebbségi  önkormányzat  elnevezése 
nemzetiségi  önkormányzat”,  valamint  a  cigány  megjelölés  helyett  roma  elnevezés  használatát 
rendeli el. A törvényben foglaltak alapján a hivatkozott együttműködési megállapodást felül kellett 
vizsgálni, és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges a módosítások átvezetése.
A nemzetiségek  jogairól  szóló  törvény  rendelkezik  arról,  hogy  a  helyi  önkormányzat  a  helyi 
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nemzetiségi  önkormányzat  részére  biztosítja  az  önkormányzati  működés  személyi  és  tárgyi 
feltételeit,  továbbá gondoskodik  a  működéssel  kapcsolatos  végrehajtási  feladatok  ellátásáról,  és 
viseli az ezzel járó költségeket. Az együttműködési megállapodás-tervezet 2. sz. mellékletét képezi 
a  költségvetés  elkészítésének  és  elfogadásának,  a  költségvetési  információ-szolgáltatás  és  a 
költségvetési  gazdálkodás bonyolításának szabályait  tartalmazó dokumentum,  amely részletesen 
tartalmazza  az  Önkormányzat  és  a  települési  nemzetiségi  önkormányzat  együttműködésére 
vonatkozó szabályokat.
Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  határozati  javaslat  2.  pontjában  szereplő  közfoglalkoztatás 
egyeztetése  a  Munkaügyi  Központtal  jelenleg folyamatban van.  Várhatóan 1 fő ügyvitelt  ellátó 
személy 8  órás  foglalkoztatására  kerül  sor,  változatlan  támogatási  összeg mellett. Kéri,  hogy a 
határozati javaslatot a fenti módosítással fogadják el. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 55/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma 
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. március 31.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
egy fő ügyvitelt ellátó személy 8 órás közfoglalkoztatására benyújtandó pályázathoz 105.725 
forint  támogatást  nyújt  az  együttműködési  megállapodás  tervezetében  foglaltaknak 
megfelelően.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy az elnyert pályázat 
alapján szükséges költségvetési rendelet módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

26) Javaslat  a  "Salgótarjáni  Óvodapedagógiai  Egyesület"  részére  névhasználathoz  való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Fehér Edit, az Egyesület elnök-jelöltje

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület helyi utódjaként megalakítani 
kívánt  „Salgótarjáni  Óvodapedagógiai  Egyesület”  nevében  Fehér  Edit  elnök-jelölt  kérte  az 
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Önkormányzat  hozzájárulását  a  „Salgótarjáni”  névhasználatnak  a  címben jelzett  módon  történő 
engedélyezéséhez. Tekintettel arra, hogy az elnevezés iránti kérelem az önkormányzat érdekeit nem 
sérti,  illetve  az  Egyesület  tevékenységével  hozzájárul  az  óvoda  társadalmi  presztízsének 
erősítéséhez,  valamint  az  óvodapedagógia  elméletének  és  gyakorlatának  fejlesztéséhez  a 
kisgyermekek érdekében, javasolja a névhasználat engedélyezését.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 56/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Salgótarjáni 
Óvodapedagógiai Egyesület” (székhelye: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A.) elnevezésében a 
„Salgótarjáni” megjelölést használja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27) Javaslat  az önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek alapító  okiratainak és 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az új államháztartási szabályozás  alapján  a költségvetési szervekre 
vonatkozó,  illetve  a  létrehozásukról  szóló  alapító  okiratok  tartalmára  vonatkozó  rendelkezések 
megváltoztak,  amelyeket  szükséges  átvezetni  az  önkormányzat  által  fenntartott  és  irányított 
intézmények  alapító  okirataiban,  illetve  a  szervezeti  és  működési  szabályzatokban.  Az 
Egészségügyi-Szociális Központ alapító okiratában emellett  a 7. számú vegyes fogorvosi körzet 
rendelési  helyének áthelyezését is szükséges feltüntetni.  Az előterjesztés a költségvetési  szervek 
alapító okiratainak, valamint  Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását tartalmazza.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 8 igen  
szavazattal  támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság  6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 57/2012.(III.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek 
alapító okiratait  az 1-12. számú mellékletek szerint módosítja.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés  Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a 13. sz. melléklet szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés utasítja az 1. pontban meghatározott  – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri  Hivatal  –  költségvetési  szervek  vezetőit,  hogy  az  intézmény  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatában valamint  egyéb dokumentumaiban vezesse  át  a  módosításokat  és 
terjessze be az irányító szervhez jóváhagyásra.

Felelős: költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2012. április 30.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:A következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) be-
kezdésének a/ pontja alapján zárt ülésen kerül sor. Megkéri a napirendek tárgyalásában nem érintett 
meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgya-
lásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

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

Közérdekű bejelentések:

Méhes András: Volt a városvezetésnek tudomása arról, hogy a köznyelven Népjóléti Központként 
ismert  intézményt  bezárták  és  tettek-e  valamit  ennek  megelőzése  érdekében?  Közel  30  fő 
munkaviszonya  szűnik  meg  Salgótarjánban,  ehhez  hozzászámolva  a  Nógrád  Volán  Zrt-nél 
megszűnő közel 100 munkahelyet, jelentős hatású az amúgy sem jó foglalkoztatási helyzetre.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ahogy ez megszokott a politikában, van is benne igazság, meg nincs 
is.  Az  Index  portál  feldobott  egy  hírt,  amely  kicsit  hasonlít  a  kórházzal  kapcsolatos  rémhír 
terjesztéshez, ugyanis még nincsenek lezárva a tárgyalások. A Nógrád Volán Zrt. mint alvállalkozó 
dolgozik  Budapest  helyi  közlekedésében.  Igaz,  hogy lejárt  a  szerződés  és  kiírták  a  pályázatot, 
valóban több pályázó is van, azonban vezérigazgató úr tájékoztatása szerint szó sincs arról, hogy 
lezárult volna és a Nógrád Volán Zrt-nek nincs keresnivalója a pályázatban. A hír elolvasása után 
érdeklődött  Bucsok  Lajos  vezérigazgató  úrnál,  aki  arról  tájékoztatta,  hogy  a  100  főből  97  fő 
budapesti,  vagy  Budapest  környéki  lakos,  3  Nógrád  megyei,  ebből  egy  fő  pásztói,  egy  fő 
balassagyarmati és egy fő salgótarjáni lakos. Tehát 100 fő helyett 1 főt érint ez a dolog, de személy 
szerint  az  egy fő  sorsáért  is  aggódott.  Vezérigazgató  úr  tájékoztatta,  hogy amennyiben  nem a 
Nógrád Volán Zrt. nyeri el az alvállalkozói lehetőséget, a dolgozókkal már megbeszélte, hogy a cég 
kötelékén belül máshol tudják folytatni a munkát.
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A  Népjóléti  Képzési  Központtal  kapcsolatban  folyamatos  tárgyalásban  áll  Soltész  Miklós 
államtitkár úrral. Az ingatlant további hasznosításra a város számára ingyenesen kérte tulajdonba, 
egyelőre még folynak az egyeztetések.

Fekete Zsolt: Felhívja a figyelmet az idegéri patkányhelyzetre és a garázssoron kialakult áldatlan 
állapotra. Kéri a hathatós intézkedések megtételét.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ügyvezető igazgató urak minden képviselői jelzést megvizsgálnak és 
intézkednek. A garázssor kérdésében Tatár Csaba ügyvezető igazgató úrral már többször elmondták, 
hogy sok esetben nem lehetséges  a  tulajdonosok felkutatása,  mert  olyan szövevényes  tulajdoni 
viszonyok alakultak ki, ezért nem sikerül a helyzetet rendezni. Ezúton is kér mindenkit, aki ebben 
tud segíteni, forduljon az önkormányzathoz. 

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója: Április 15-ével kezdődik a totális patkányirtás, 
amely 3 hétig tart. Alvállalkozó végzi, aki nagy helyismerettel rendelkezik, ismeri a gócpontokat. 
Ezen területeken sokkal intenzívebben szokta végezni az irtást.  Ezt követően utóirtás van, mely 
általában augusztusig tart.  A jelenleg erre  a feladatra  rendelkezésre álló forrás elegendő a nagy 
szaporulat  megakadályozására.  Október  körül  van  még  egy utóirtás,  de  természetesen  az  eseti 
bejelentéseket külön kezelik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Meghívja képviselő-társait a mai napon 18.00 órára a Zeneiskolában, 
ahol dr. Ferkó Attila bemutatója lesz. Dr. Ferkó Attila azon túl, hogy megbecsült és jó szakorvosa 
Salgótarjánnak, művészi tehetséggel is megáldott. A 90. évforduló jegyében azzal állt elő, hogy egy 
salgótarjáni több tételből álló szvittet ír, melynek egyik tételét Salgótarján himnuszaként  javasolja. 
Javasolja  képviselő-társainak,  hogy  ismerjék  meg  Ferkó  doktor  munkáját  és  konzultáljanak  a 
témáról. Ebben az ügyben javasolja továbbá, hogy kérdezzék meg a városlakókat is.
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő ülés várható időpontja 2012. április 26.  
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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