
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

7. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26-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.  Fenyvesi  Gábor, 
Méhes András és Szabó Ferenc Gábor az ülést megelőzően bejelentette távolmaradását, jelenlévő 
képviselők száma 12 fő. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok tárgyalása előtt  „Az év rendőre” díj átadásával kezdődik a Közgyűlés.
Székyné dr. Sztrémi Melinda köszönti  Ponyi Béla rendőr ezredest, városi rendőrkapitány urat, Cipó 
Zsolt főhadnagy urat és a megjelent rendőr kollégákat.
A Közgyűlés  a  márciusi  ülésén  döntött  arról,  hogy város  közbiztonságának  javítása  érdekében 
végzett  kiemelkedő személyes  teljesítményéért  „Az év  rendőre”  elismerő  címet,  a  címmel  járó 
oklevelet és pénzjutalmat Czipó Zsoltnak, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság rendőr főhadnagyának 
adományozza.
Czipó Zsolt  rendőr  főhadnagy 1998.  július  1.  óta  tagja  a  rendőrség  hivatásos  állományának.  A 
Miskolci  Rendészeti  Szakközépiskola  elvégzését  követően  rövid  ideg  a  Budapesti  Rendőr-
főkapitányság  állományában  teljesített  szolgálatot  járőrként,  majd  járőrvezetőként.  1999. 
augusztusától kezdte meg tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán, melyet 2002. évben fejezett be. A 
főiskola elvégzését követően a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába, 
majd  ezt  követően 2004.  február  16-tól  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság Vizsgálati  Osztályára 
került vizsgáló beosztásba. Az eltelt időszak alatt az ún. „ranglétrát” végigjárva 2009. november 1-
én osztályvezető-helyettessé nevezték ki.
A  bűnügyi  ügyfeldolgozás,  forrónyomos  feladatok  ellátása  terén  az  elvégzendő  feladatokat 
önállóan, fegyelmezetten, a szakmai és jogi normáknak megfelelően, magas színvonalon, határidőre 
végrehajtja.  Osztályvezető  helyettesként  az  állománya  irányításán  és  segítésén  túl,  a  lakosságot 
leginkább irritáló bűncselekményeket dolgozza fel és tesz vádemelési javaslatokat.
Nevéhez fűződik többek között a 2011. évben, olyan kiemelt súlyú bűncselekmények feldolgozása, 
mint  a  salgótarjáni  lakásbetörés-sorozat,  a  salgótarjáni  családi  házakba  besurranással  elkövetett 
lopássorozat, illetve a városban elkövetett rablássorozat, amelynek az elkövetőjét is személyesen 
fogta el, miközben az elkövető meg is támadta őt. A képességei és teljesítménye alapján nemcsak a 
vizsgálati  osztály,  hanem  az  egész  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  egyik  legértékesebb 
dolgozójának tekinthető.
Gratulál a díjhoz, és átadja az elismerő oklevelet Czipó Zsoltnak. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az örömteli esemény után a Közgyűlés szomorú kötelességének tesz 
eleget. Megemlékezik Mustó Jánosról, a salgótarjáni Prima Primissima – díjas képzőművészről, aki 
a  közelmúltban,  hunyt  el  78 éves  korában.  Mustó János 1934. január 27-én született  a  Nógrád 
megyei  Lucfalván.  A  középiskolát  Budapesten  végezte,  ott  tanult  tovább  a  Képzőművészeti 
Főiskolán,  ahonnan  az  Egri  Pedagógiai  Főiskolára  került. Tanulmányait  követően  visszatért 
szülőföldjére,  itt  gyökeresedett  meg  Salgótarjánban.  Tanárként  és  művészként  tevékenykedett 
városunkban.  Az  ipar,  a  vas,  a  szén  városában  megtalálta  azt  az  inspiratív  erőt,  dinamizmust,  
szellemi közeget, amelyben kibontakozhatott művészete. Alkotásainak fő jellemzői az őszinteség, a 
népélet  élményeinek  feldolgozása  és   az  ősök emlékének  ápolása.  Letette  névjegyét  a  Magyar 
Képző-és  Iparművészek  Szövetsége,  a  Magyar  Alkotóművészek  Országos  Egyesülete,  a 
Magyarországi  Szlovák  Írók  és  Művészek  Egyesülete  és  a  Salgótarjáni  Szlovák  Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaként is. Halálával egy újabb tekintélyes, rangos név, pótolhatatlan egyéniség 
került  a  nógrádi,  a  salgótarjáni  képzőművészet  veszteséglistájára.  De  minthogy  személyében 
művész távozott az elíziumi mezőkre, maradnak a művek is, hogy tárgyiasult értékként őrizzék az 
alkotó  szellemiségét,  a  világról  vallott  véleményét,  gondolatait.  Negyven  évvel  ezelőtt  így 
fogalmazott: „Ez a város az én Firenzém.”
A Közgyűlés egy perces néma felállással adózott emlékének.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  a tárgysorozatra vonatkozóan az alábbi módosító javaslatot teszi.
Javasolja a tárgysorozatba felvenni:
- 19. napirendi pontként „Javaslat a „Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése” című 

pályázat benyújtására” c. előterjesztést Eötvös Mihály alpolgármester előterjesztésében,  
- 20. a)  napirendi pontként a „Javaslat  a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club által beadott 

pályázathoz  kapcsolódó  nyilatkozat  jóváhagyására" című  előterjesztést,  20.  b) napirendi 
pontként a  „Javaslat a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület által beadott pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozat  jóváhagyására”  c.  előterjesztést,  20.  c) napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  Gagarin 
Diák-Sportegyesület  által  beadott  pályázathoz  kapcsolódó  nyilatkozat  jóváhagyására” 
előterjesztést dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője előterjesztésben, 

- 21. napirendi pontként a „Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben foglalt pályázat benyújtására" című 
előterjesztést Eötvös Mihály alpolgármester előterjesztésben, 

- 22. napirendi pontként a „Javaslat Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, ezek környékeinek 
rendbetétele  című  startmunka-programban  való  részvétel  jóváhagyására" című  előterjesztést 
Eötvös Mihály alpolgármester előterjesztésben,

- 23.  napirendi pontként a „Javaslat  a Nógrádi Történeti  Múzeum Bányászati  Kiállítóhelyének 
tulajdoni  helyzetével  és  további  működtetésével  kapcsolatos  döntések  meghozatalára” c. 
előterjesztést polgármesteri előterjesztésben,

- 24. napirendi pontként a  „Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára ” c. előterjesztést polgármesteri 
előterjesztésében,

mely előterjesztéseket az ülést megelőzően kaptak kézhez a képviselők. Javaslata elfogadása esetén 
a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

Dóra Ottó: A meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat  az ESMA Spanyol-Magyar 
Reklám Zrt.  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használati  engedély kérelmének elutasítása ügyében 
hozott első fokú határozat elleni fellebbezés  elbírálására” c. előterjesztést miért zárt ülésen tárgyalja 
a Közgyűlés? 
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Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője: Cégre vonatkozó 
adatokat tartalmaz az előterjesztést, ezért döntöttek a zárt ülés mellett.

További módosító javaslat nem hangzott el, így a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1) a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2011. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Beszámoló  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított  költségvetési 
szerveknél,  valamint  a  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt  működő  gazdasági 
társaságoknál 2011-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2) 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

             
3) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  közterületek 

fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  15/1998.(VI.15.)  Ör.  számú 
rendeletét  módosító  rendeletek,  továbbá  a  Közgyűlés  174/1998.(VI.15.)  Öh.  számú 
határozatát módosító határozatok hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

5) Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására                         
Előterjesztő: Melo Ferenc, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

6) a) A VGÜ Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a VGÜ Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 
2012. évi prémiumfeladatainak kiírására

d) Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2011.  évi 
prémiumfeladatainak  értékelésére,  valamint  a  gazdasági-,  és  vállalkozási 
igazgatóhelyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Susán Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
- Nagy László vállalkozási igazgatóhelyettes
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- Ispán Andor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

7) a) A Salgó Vagyon Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi  prémiumfeladatainak 
értékelésére és 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására

d) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 
2012. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kis Istvánné főkönyvelő
- Dr. Bablena Ferenc, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója

8) a) A Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2011. évi beszámolója

b) Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 
2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására

d) Javaslat  a Tarjánhő Kft.  főkönyvelőjének és főmérnökének 2011. évi prémiumfeladatainak 
értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Berbás Hajnalka főkönyvelő
- Csákvári Csaba főmérnök
- Tóthné Hupcsik Andrea, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója

9)  a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
célfeladatainak értékelésére 

d) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettesének 
2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

e) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi 
célfeladatainak kiírására
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f) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, műszaki igazgatóhelyettesének 
2012. évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő:  Simon Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kristáné Zsidai Erika gazdasági igazgatóhelyettes
- Borbás Csaba műszaki igazgatóhelyettes
- Simon Tibor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója                 

10) a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  műszaki  igazgatóhelyettesének  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2012. 
évi prémiumfeladatainak kiírására

Előterjesztő:  Molnár Viktor, a Felügyelő Bizottság elnöke
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Fülöp László, műszaki igazgatóhelyettes
- Molnár Viktor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Bata János, a kft. könyvvizsgálója

11) a) A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: a Tatár Csaba,  a  Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Séra Tamás Attila, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

12) a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

c) Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére, a 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Cseklye Károly, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója  
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13) Javaslat  az  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  tisztségviselőinek 
megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: érintettek

14) Javaslat  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2013-2015.  évekre  várható  összegének  megállapításáról 
szóló 29/2012.(II.23.) Öh. sz. határozat módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16) Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének a  Hivatásos Tűzoltóság 2011.  évi 
költségvetési beszámolója elfogadására és az önkormányzati vagyon átadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17) Javaslat az Ipari Park III. területén lévő Magyar Állam tulajdonát képező 01211 hrsz-ú helyi 
út tulajdonjogának ingyenes átvételére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

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

19) Javaslat a „Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

20) a) Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club által beadott pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

b)  Javaslat  a  Salgótarjáni  Sportiskola  Egyesület  által  beadott  pályázathoz  kapcsolódó 
nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

c)  Javaslat a Gagarin Diák-Sportegyesület által beadott pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat 
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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21) Javaslat   az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 
szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben foglalt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

22) Javaslat    Salgótarjáni  pihenőparkok  és  játszóterek,  ezek  környékeinek  rendbetétele  című 
startmunka-programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

23) Javaslat a Nógrádi Történeti  Múzeum Bányászati  Kiállítóhelyének tulajdoni helyzetével és 
további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

24) Javaslat  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25) Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2011. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szaniszló Éva, a Gyámhivatal vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
Dr.  Bartáné  dr.  Plantek  J.  Judit,  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és 
Gyámhivatalának vezetője

26) Javaslat Borşa várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27) Javaslat Tongren várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülésen:

28) Javaslat  az  ESMA Spanyol-Magyar  Reklám Zrt.  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használati 
engedély  kérelmének  elutasítása  ügyében  hozott  első  fokú  határozat  elleni  fellebbezés 
elbírálására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda a  polgármesteri  tájékoztatót  nem  kívánta  kiegészíteni,  azzal 
kapcsoltban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt a Közgyűlés tudomásul vette.
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1) a) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2011. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az előterjesztés  azon törvényi  kötelezettségnek tesz eleget,  mely 
szerint az önkormányzat beszámol az előző év költségvetésének teljesítéséről.  Hozzászólásában az 
előterjesztés lényegi elemeit emeli ki. A beszámoló tárgyalása kapcsán vissza kell menni időben a 
költségvetés elfogadásához, hiszen már akkor látszódott, milyen nehéz az önkormányzat helyzete. 
A saját bevételek folyamatosan csökkentek, ezért úgy döntöttek, olyan intézkedési tervet fogadnak 
el,  amely  a  kiadásokat  jelentősen  csökkenti,  annak  érdekében,  hogy  ne  legyenek  likviditási, 
finanszírozási  gondok.  Ugyanakkor  az  is  egyértelműen  látszódott,  annyit  nem  lehet  a  kiadási 
oldalon  csökkenteni,  hogy  hitelfelvételre  ne  legyen  szükség.  A beszámolót  a  költségvetéshez 
hasonló szerkezetben készítették  el  a  könnyebb áttekinthetőség érdekében,  mindent  tényszerűen 
hitelesen mutatnak be a számadatok, amelyek a 2011-es év történéseit tükrözték. A tényszerűséget 
és hitelességet a könyvvizsgálói záradék is igazolja, továbbá a beszámolót a Magyar Államkincstár 
is  befogadta.   A reális  tervezésnek  köszönhetően  a  költségvetés  végrehajtásában  nem  voltak 
zökkenők, az önkormányzat a számlákat, valamint minden bért és azok járulékait időben ki tudta 
fizetni, nem merültek fel likviditási problémák. A betervezett hitelekhez 2011. szeptember végéig 
nem kellett  hozzányúlni.   Minden ágazattól  nagyon fegyelmezett  gazdálkodást  követeltek  meg, 
ennek eredményeképpen az intézményi  bevételek jelentősen növekedtek,  melyért  köszönet  illeti 
meg az intézmények vezetőit. 
A költségvetés fő összege bevételi oldalon 12.702 millió forint, mely 4,6 %-os növekedést mutat az 
előző évhez képest. Ehhez hozzájárult egyrészt az említett intézményi bevételek növekedése, amely 
813 millió forintban realizálódott,  4,3 %-os növekedést mutat.
A  költségvetés  nagy  részét  központi  forrásokból  érkező  pénzösszeg  adja,  melyekből  az 
önkormányzat  el  tudja  látni  a  kötelező feladatait.  Azonban az elmúlt  évek tapasztalata,  hogy a 
kötelező  feladatokhoz  az  önkormányzatnak  saját  bevételeiből  is  kell  tenni.  Az  önként  vállalt 
feladatokat pedig szintén saját forrásból finanszírozza. Sokszor felmerül a kötelező és nem kötelező 
feladatok kérdése, mely arány Salgótarján esetében 95 % - 5 %.  A salgótarjáni önkormányzat a 
rendszerváltás óta nem kapott annyi támogatást  a kormányzattól, mint a 2011-es évben. 143 millió 
forint  érkezett  az  önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetben  lévőt  települések  támogatására  kiírt 
pályázaton, a Belügyminisztérium döntése alapján  kiegészítő támogatásként 109 millió forinthoz 
jutott a város, továbbá a Kormány döntése alapján  500 millió forint egyedi támogatást kapott az 
önkormányzat.  Összesen 752 millió forint nagyságrendet képvisel a központi  támogatás, amely 
példa  nélküli.   Ennek  is  köszönhetően  az  önkormányzat  jól  teljesítette  a  2011-es  évet,  és  jó 
pozícióval tudta tervezni 2012-t. Elérték, hogy csökkentek a hitelek és a 2012-es költségvetési évre 
609 millió forintot tudtak áthozni. 
2011-ben a helyi adó bevétel összege 1,3 milliárd forint volt, mely az előző évi teljesítéshez képest 
0,3  %-os  csökkenést  mutat,  de  a  tervezett  összeghez  képest  viszont  4,1  %-os  növekedést.   A 
beszámolóból jól látható, hogy a teljesítési szint többségében meghaladja a 100 %-ot, de nagyon 
sok helyen meghaladja azt.  Ezt vizsgálva megállapítható, hogy egyrészt jó volt a tervezés, másrészt 
nagyon  feszes  volt  a  gazdálkodás.  A kiadási  oldal  főösszege  11.303  millió  forint  volt,  mely 
alacsonyabb  a  bevételi  főösszegnél  és  389 millió  forinttal,  3,3  %-kal  csökkent  a  2010.  évihez 
képest.  A  kiadási  oldalon  alapvető  feladatellátás  a  szociális  és  egészségügyi  feladatok,  a 
közfoglalkoztatás, és kiemeli a  közoktatást, mely területen évről évre kevesebbet kell költeni. Ez 
igen  fontos,  ugyanis  a  közoktatás  a  költségvetés  jelentős  részét  teszi  ki,  2011-ben 3,7  milliárd 
forintot fordított erre a feladatra az önkormányzat, 314 millió forinttal kevesebbet, mint 2010-ben. 
Ugyanakkor  az  intézményekben  folyó  szakmai  munka  minősége,  köszönhetően  az  ott  dolgozó 
pedagógusoknak  és  pedagógia  munkát  segítőknek  és  a  vezetőknek,  nem  csökkent.  Ehhez 
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hozzájárult a sok pályázaton való részvétel és sikeres pályázat, melyet az intézmények elkészítettek 
és  ezekkel  ki  tudták  egészíteni  az  évről-évre  csökkenő önkormányzati  hozzájárulást.  Fontosnak 
tartja kiemelni, hogy a közoktatásban magas, több mint  500 fő  a vidékről bejáró tanulók száma,  
mely  tanulókat  is  a  salgótarjáni  önkormányzat  finanszírozza,  ugyanis  a  környező  települések 
önkormányzataitól  nem sikerül  hozzájárulást  „kicsikarni”.  Ez  a  tény egyrészt  pozitív,  mert  azt 
mutatja,  hogy  a  salgótarjáni  intézményekben  magas  szintű  oktatás  folyik,  másrészt  azonban  a 
városnak pénzügyi többletterhet jelent.  Még az oktatáshoz kapcsolódóan, de már a felhalmozási 
oldalra  utalva  emeli  ki,  hogy a  2011-es  év  nagy sikere  a  Kodály  Zoltán  Tagiskola  tejes  körű 
felújítását.  A működési terület  kiadási ágazatából az önkormányzati  bérlakásokkal kapcsolatosan 
nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a kiadásokat 2010-hez képest 40 millió forinttal tudták 
csökkenteni.  Köszönhető ez a Salgó Vagyon Kft. következetes munkájának, mellyel végrehajtja a 
lakáskoncepcióban megfogalmazottakat. Csökkent a lakások száma is, lebontották az életveszélyes 
lakásokat, megtörtént a szórványlakások értékesítése. A 2011. december 31-ei állapot szerint  1.110 
önkormányzati tulajdonú bérlakás és 28 db magántulajdonban lévő lakás üzemeltetését és kezelését 
végezte a cég, míg 2006-ban a lakásállomány 1.370 db volt.  Ezúton is megköszöni a Salgó Vagyon 
Kft. vezetésének és munkatársainak munkáját. 
A 2011-es  év  másik  nagy  fejlesztése  az  Eperjes  telepig  terjedő,  Észak-Dél  irányú  kerékpárút 
kivitelezésének  befejezése  volt.  A  teljes  intézményi  szektor  vonatkozásában  40  millió  forint 
felhalmozás valósult meg, amely legnagyobb részt az intézményeknek köszönhető. 
A 2012-es évben eljutott az önkormányzat oda, hogy a bevételek fedezik a kiadásokat, úgy hogy 
nem kell újabb hiteleket felvenni, ezáltal  a hitelállomány a későbbiekben jelentősen csökkenni fog. 
2012-ben az igénybevétel 659 millió forinttal kevesebb, mint a 2011. évi tervezett összeg. Ebben az 
évben Salgótarján a költségvetés vonatkozásában fejlődési pályára állt, hiszen nem kell növelni a 
hitelállományt,  sőt  az  elkövetkező  időszakban  fokozatosan  kiütik  a  meglévő  hiteleket. 
Remélhetőleg elkövetkezik majd egyszer  az az ideális állapot, amikor az önkormányzat hitelek 
nélkül tud működni azzal együtt, hogy megőrzi a nem kötelező feladatokat, amelyek a városi lét 
zálogai. 
A  Közgyűléseken  többször  elhangzott  már,  hogy  a  város  feléli  vagyonát.  A  beszámolóból 
egyértelműen látszódik, hogy  2010-hez képest 6,3 %-kal növekedett a vagyon, mely 1,4 milliárd 
forintot tesz ki.  Jelen Közgyűlésen napirend a Bányamúzeum földalatti és földfelszíni kiállítóhely 
tulajdonba adásának témája.  Becsó Zsolt elnök úrral tájékoztatták a rádió közönségét a kiállítóhely 
tulajdonba adásáról, Nógrád Megye Önkormányzatának könyveiben a kiállítóhely 88 millió forint 
értékben szerepel. Az ingyenes átvétellel, tulajdonba kerüléssel újabb vagyonnövekmény történik.
Összességében elmondható, hogy 2011-ben  a gazdálkodás stabil és rendezett volt. Ismét köszönetet 
mond  az  ágazat  szereplőinek  a  fegyelmezett  gazdálkodásért,  továbbá  a  Polgármesteri  Hivatal 
Közgazdasági Iroda vezetőjének és munkatársainak a felelősségteljes tervezésért és az év közbeni 
odafigyeléséért.
Az előterjesztéshez az ülés előtt egy kiegészítést kaptak kézhez a képviselők, kéri azt a napirend 
tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni. Szintén az ülés előtt kapták meg a Pénzügyi 
Bizottság írásos véleményét a beszámolóra vonatkozóan.  

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  3  nem szavazat  ellenében  támogatta;   a  Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás  
mellett támogatta; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás  
mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.

Eötvös Mihály: Viszonylag későn nyomta meg a szót kérő gombot, ugyanis az MSZP frakciótól 
ugyanazt az aktivitást várta volna a hozzászólásoknál, amit a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor 
tanúsítottak.  Akkor sok minden volt  hallható,  csődbe megy a város,  nem kap az önkormányzat 
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hitelt, nagyon komoly problémák vannak.  A mérlegbeszámolót áttekintve látható, hogy a mérleg 
szerinti egyenleg 1.398 millió forint, mely az elmúlt időszakot tekintve példa nélküli. 
2010-ben ez az összeg 466 millió forint, 2009-ben 643 millió forint volt, 2008-ban 1 milliárd forint 
körül mozgott.  A nehéz gazdasági viszonyok között  ez a teljesítmény igen jónak mondható, azt 
várta, hogy a képviselő-társai méltányolni is fogják. A működési célú bevételek és a működési célú 
kiadások  egyenlege  1.841  millió  forint,  amiben  benne  van  a  felvett  1.457  rövidlejáratú  hitel, 
azonban  nagyon  fontosnak tartja  kihangsúlyozni  azt,  hogy a  működési  célú  bevételek  akkor  is 
meghaladták a működési célú kiadásokat, ha nem veszik fel a hitelt. 2011-ben a fejlesztési célú 
kiadások 501 millió  forinttal  haladták  meg a fejlesztési  célú bevételeket,  melynek oka,  hogy a 
rövidlejáratú  hitelállomány  azért  nem  ugrott  meg,  mert  az  önkormányzat  a  fejlesztési  célú 
hitelállományt rövidlejáratú hitelekkel törlesztette. 2008-tól folyamatosan emelkedik a fejlesztési 
célú  hitelállomány visszafizetése.  Az  önkormányzati  beruházások  nagy része  nem termeli  ki  a 
tőkekamatot,  és  mivel  az  önkormányzat  az  önrészt  csak  hitelből  tudja  teljesíteni,  nagyon 
meggondolandó az ilyen típusú kiadás. 
Több  alkalommal  is  felvetődött,  hogy  az  elmúlt  időszakban  nem  történt  semmi  a 
szerkezetátalakítással, megtakarításokkal kapcsolatban. Elmondja, hogy 2010-hez képest a személyi 
kiadásokat 189 millió forinttal csökkentették, a dologi kiadásokat 186 millió forinttal. Véleménye 
szerint ez nagyon komoly eredmény. A működési kiadások csak kb. 300 millió forinttal csökkentek,  
ennek az az oka, hogy a törvényi feltételek alapján a szociális kiadásokat növelni kellett.  A Salgó 
Vagyon  Kft.  megbízási  díjait  is  csökkentették,  sok  intézkedés  történt  a  városgazdálkodás, 
városüzemeltetés  területén  egyaránt.  A költségvetés  vitájában  minden  évben  felmerült,  hogy  a 
Kormány mennyi pénzt von el az önkormányzattól. Dóra Ottó képviselő úr a 2011-es költségvetési 
vitában  megkérdezte,  mennyivel  csökkent  a  központi  forrás  2010-hez  képest.  A  kérdést 
megválaszolta, 105 millió forinttal csökkent a központi támogatás, elmondta továbbá, hogy a 2007-
es bázishoz képest 426 millió forinttal. Polgármester Asszony elmondta, hogy 2011-ben mintegy 
750 millió forintot kapott az önkormányzat, tehát igaz az állítás, amit az előző Kormány elvett a  
salgótarjáni önkormányzattól, a mostani Kormány 2011-ben visszaadta kamatosan. 
Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti értéke 23.112 millió forint, mely kb. 1.370 millió 
forinttal,  6,3 %-kal  emelkedett.  Az elszámolt  értékcsökkenés  összege 628 millió  forint,  mellyel 
szemben  1.439  millió  forint  összegű  felhalmozás  jelentkezett,  tehát  nem vagyonfelélés  történt, 
hanem  vagyongyarapodás.  A befektetett  eszközök  értéke  20.373  millió  forint,  mely  3  %-kal 
emelkedett, a forgóösszeg állomány 2.739 millió forintot tesz ki, mely 40,1 %-kal emelkedett. A 
követelések aránya a forgóösszegeken belül 23,6 %, amely 5,6 %-kal csökkent. A pénzeszközök 
állománya 2.042 millió  forint  volt,  mely 2010-hez képest  63,1 %-kal,  azaz 790 millió  forinttal 
emelkedett. A pénzeszközök aránya a forgóeszközök állományán belül 74,5 %-os amely 105 %-os 
növekedést  mutat  az  előző  évhez  képest,  mely  változás  kedvezőnek  értékelhető.  A 
forgóeszközökből képezhető likviditási mutató 11,9 %. A szabad forgóeszköz mutató aránya 99,9, 
%. A saját tőke kimutatott állománya 16,274 millió forint, 2,5 %-os növekedést mutat a 2010. évi  
adathoz viszonyítva. A tartalékok állománya 2.049 millió forintot tesz ki, az előző évhez képesti 
növekedés 55,1 %-os, mely alapvetően az év végén érkezett jelentős összegű állami támogatásnak 
köszönhető. A tartalékok növekedése a fizetőképesség javulását mutatja.
Összességében elmondható, hogy a 2011-es évi gazdálkodás sikertörténet Salgótarján esetében, jól 
megalapozták a 2012-es költségvetést, egyértelműen kimutatható a rövid lejáratú hitel felvételének 
csökkenése. 2011-ben a tervezett 1,6 milliárd forint helyett 1,4 milliárd forint rövidlejáratú hitel 
felvétele történt meg, 2012-ben 1,8 milliárd forintos adósságszolgálati teher jelentkezik, mely 2013-
ban 800 millió forint nagyságrendet tesz majd ki.

Huszár  Máté: Örül  a  sikertörténetnek,  azonban  kéri  tisztázni,  hogy  egy  városban  élnek-e. 
Nyilvánvalóan fontos a politikai kommunikáció,  azonban reméli, a városvezetés sem hisz el, hogy 
a  2011-es  és  2012-es  költségvetés  egy  sikertörténet.  Elismeri  a  forgó  eszközökből  képezhető 
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likviditási  mutatók javulásának fontosságát,  azonban azt nem tudja, hogy a salgótarjáni lakosok 
életminőségét  mindez  hogyan  és  miben  javította.  Véleménye  szerint,  ha  olyan  remek  lenne  a 
helyzet,  akkor  nem szűkítették  volna  a  buszjáratokat  30  %-kal  és  nem kellett  volna  parkolási 
sarcokat bevezetni. Az elmúlt Közgyűlésen elhangzott, hogy a városnak bevételre van szüksége. A 
hozzászólásban meghallgatta, hogyan alakul az adósságszolgálat, milyen mértékben csökken 2013-
ra előremutatóan, azonban arról nem beszéltek, hogy az elmúlt 6 ében a működési hitelállomány az 
ötszörösére emelkedett. Magas működési hitel felvételére nincs lehetőség a stabilitási törvény miatt,  
melyet irányában és szándékában helyesnek tart. Amennyiben a törvény nem létezne, véleménye 
szerint  nagyobb működési  hitelt  vett  volna  fel  az  önkormányzat.  Az elmúlt  években az  MSZP 
frakció  mindig  felhívta  a  városvezetés  figyelmét,  hogy  a  működési  hitelállomány  növekedése 
megbéníthatja a város működését. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Amit  Huszár  Máté  képviselő  úr  mondott,  az  a  politikai 
kommunikáció.  Amit  előterjesztőként  elmondott,  valamint  Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr 
hozzászólásában részletezett, azok a tények, konkrét számok, amely nem elvitatható. A Kormány azt 
mondta  ad  752  millió  forint  támogatást,  melyről  nem  csak  beszélt,  hanem  rendelkezésre  is 
bocsátotta. Az előző két kormány nem adta oda. Alpolgármester úr elmondta azt is, hogy 6 év alatt  
450 millió forint körül összeggel csökkent a kormányzati támogatás. Most azonban elmondható, 
hogy a jelenlegi kormánytól Salgótarján megkapta azt, amit a korábbi kormányok elvettek. Úgy 
véli, Huszár Máté képviselő-társa értelmes fiatalember, aki átlátja a a költségvetést, teljes mértékben 
politikai kommunikációt folytat,  amikor lakosságvakításba megy át  azáltal,  hogy nem az „almát 
hasonlítja  össze  az  almával”.  Képviselő  úr  pontosan  tudja,  hogy  mit  jelent  a  költségvetési 
gazdálkodás és mit jelent a mindennapok megélése. Felhívja a figyelmet arra, hogy aki politikai 
kommunikációt tett a Közgyűlésen, az Huszár Máté képviselő úr volt.

Eötvös  Mihály: A likvid  hitel  nagyságáról  már  több vitát  lefolytattak,  azonban emlékei  szerint 
Huszár Máté képviselő úr nem volt jelen a 2012-es költségvetés tárgyalásakor, így újra elmondja. 
Ahogyan képviselő úr is szokta hangoztatni, Salgótarján Önkormányzatának likvid hitele 2006 év 
végén 190 millió forint volt. Azonban azt már elfelejti megemlíteni, hogy az MSZP kormány 2007-
ben  az  oktatási  törvény  módosításával  a  normatív  finanszírozást  átállította 
teljesítményfinanszírozásra.  Mindez  Salgótarján  Önkormányzatának  2008-ban  900  millió  forint 
veszteséget okozott egyrészt a kevesebb normatíva miatt, másrészt mert olyan törvényi feltételeket 
kellett biztosítani, amelyek többletkiadásokat jelentettek. 2007-ben 4 milliárd forint fölött volt az 
oktatási kiadások összege, azóta a megtett intézkedéseknek köszönhetően ezt az összeget sikerült 
még kezelhető mértékben csökkenteni. 2008-ban a visszafizetett hosszú lejáratú hitel tőketartozás 
257 millió  forint,  2009-ben 280 millió  forint,  2010-ben 398 millió  forint,  2011-ben 591 millió 
forint. A hosszú lejárató hitel  2006-hoz képest nagyságrendileg nem növekedett,  ez azt mutatja, 
hogy ezeket a hiteleket az előző városvezetés vette fel, de a mostaninak kell visszafizetni.
2011-ben a működési célú bevétel és a működési célú kiadás között 1,8 milliárd forintos aktívum 
van,  a  mérlegnél  azonban  1,3  milliárd  forint  szerepel,  ugyanis  a  felhalmozási  hitelt  működési 
bevételből kellett fedezni. Amennyiben nincs ez a hitel, akkor 2011-ben nem kellett volna 1.457 
millió forint rövidlejáratú működési hitelt felvenni, hanem 500 millió forinttal kevesebbet is elég 
lett volna, így a működési hitelállomány ezzel a nagyságrenddel kevesebb lenne. 

Dóra  Ottó: Eötvös  Mihály alpolgármester  úr  név szerint  is  megszólította,  így először  az  általa 
elmondottakra reagál. Hallgatta a hozzászólásban a mérleg szerinti eredményre vonatkozó adatokat, 
nem értette az elmondottakat, tudomása szerint egy önkormányzatról van szó.
A beszámoló kapcsán elmondja, mindez biztosan sikertörténet. Mint ahogyan az is, hogy Huszár 
Máté  képviselő-társa  az,  aki  –  Polgármester  Asszony  fogalmazása  szerint  –  lakosságvakító 
kommunikációt folytatott. Vélhetően jövőre kevesebb vita övezi a költségvetést, hiszen kevesebb 
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feladat lesz, kevesebb forrást rendelnek hozzá, így arról fog szólni, hogy az önkormányzat az állami 
és  nem  állami  bevételekből  milyen  típusú  szolgáltatásokat  tud  nyújtani  a  törvény  által 
meghatározott kereteken belül. A költségvetés értékelésénél véleménye szerint nem a számoszlopok 
beszédesek. Az elmúlt év végén érkezett kormányzati támogatást nem kritizálták, de nyilvánvaló, 
hogy  ezek  egyszeri  bevételek.  A  Széll  Kálmán  terv  szerint  a  Kormány  terveiben  az 
önkormányzatoknál  60  milliárd  forintos  költségvetési  megtakarítás  szerepel.  A  támogatás 
természetesen jól jött, csökkent a probléma, a város működési gazdálkodása visszatért a józan ész 
keretei közé. Az éven túli működési hitel finanszírozás középtávon sem lehetséges, ami azt jelenti, 
hogy  változatlan  feltételek  esetén  egy valóban  szigorú  gazdálkodással  „el  lehet  ketyegtetni”  a 
költségvetést,  ezt  is  lehet  sikertörténetnek nevezni.  A tavalyi  év  költségvetésének tárgyalásakor 
senki nem tudhatta, hogy 600-700 millió forint egyszeri támogatás érkezik, ez bekerült az adott 
keretek  közé.  Az  Alpolgármester  Úr  által  elmondott  400  millió  forint  személyi  juttatás 
megtakarításnak van másik oldala is, 170-180 ember elvesztette a munkáját. Mindez döntés kérdése, 
azonban kéri, hogy ne nevezzék sikertörténetnek, amikor az önkormányzat bezárt két iskolát és egy 
óvodát. Szó esett a 2006 előtti fejlesztésekről is. A fejlesztések sajátossága, hogy részben hitelből 
valósítják meg, melyek futamideje döntően hosszú lejáratú. Hozzáteszi, hogy a hosszú futamidő 
kedvezőbb is,  mert  rosszabb lenne,  ha rövidebb idő  alatt  kellene  visszafizetni.  Amennyiben az 
akkori  önkormányzat  nem  hajt  végre  fejlesztéseket,  nem  lett  volna  szükség  a  fejlesztési  hitel 
felvételére, most nem kellene visszafizetni, amely aztán tényleg csodálatos sikertörténet lenne a 
városvezetés szerint. 
A  2012-es  költségvetést  fix  adatokból  lehet  tervezni.  A  Közgyűlésen  már  szó  esett 
vagyonnövekedésről  és  újabb  közgyűjteményeket  kell  majd  az  önkormányzatnak  fenntartani  a 
jövőben, gondol itt elsősorban a megyei múzeumra. A következő másfél évben 150 milliárd forintot 
kíván a Kormány kivonni az önkormányzati finanszírozásból. Az oktatási intézmények államosítása 
úgy történik, hogy az államé lesz a humán erőforrás finanszírozása és a szakmai munka irányítása, 
az  oktatási  intézmények  ingatlanait  pedig  az  önkormányzatoknak  kell  fenntartani  jelenleg  még 
ismeretlen forrásból.  Az önkormányzat  sok munkával a 2011-es évet szerencsésen lezárja.  Ettől 
függetlenül azonban csatlakozik Huszár Máté képviselő-társához, nem gondolja, hogy a városlakók 
döntő  többsége  bármilyen  sikertörténetet  élt  meg  és  sokkal  jobban  érzi  magát.  Jelenleg  az 
önkormányzat  és  a  megyei  jogú  város  is  egy bizonytalan  helyzetben  libeg,  azonban  a  helyzet 
kikristályosodására a következő időszakban nem mutatkozik esély.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ahhoz,  hogy  a  salgótarjáni  lakók  megélnek-e  valamit 
sikertörténetként, ahhoz az MSZP is erőteljesen hozzájárul azáltal, hogy csúsztatott információkat 
szolgáltatnak. Véleménye szerint az az iskolabezárás, ha az iskola épületét kiveszik a rendszerből, a 
gyerekeket „szétszórják” a meglévő intézményekben, ugyanis mindenhol van szabad kapacitás, az 
ott  tanító  pedagógusoknak  –  kb.  60  fő  –  pedig  megköszönik  a  munkát  és  elküldik  őket. 
Salgótarjánban azonban nem ez történt. A szabad kapacitás a tagintézményeknél adódik egyrészt a 
Kodály Zoltán tagiskola 200 fős férőhely bővítése okán, valamint a többi iskolában is mindenhol 
jelen  van,  ugyanis  egykoron  a  város  iskolarendszere,  az  épületek  száma  nem  a  mostani 
gyermeklétszámhoz lett méretezve. A valódi iskolabezárás tehát ez, akkor lehetett volna szítani a 
szülőket az önkormányzat ellen, sőt talán még akkor sem, ugyanis egy ésszerű, racionális megoldás 
lett  volna,  hogy megpróbálják a meglévő intézményeket  100 %-os kapacitásszinten kihasználni. 
Nem ezt  tették,  megtartották a  pedagógusokat,  a  gyerekek az osztállyal  együtt  saját  tanáraikkal 
mentek át másik iskolaépületbe. Hozhattak volna olyan döntést is nyilvánvalóan kényszerűségből, 
melyet  egykor az előző városvezetés  hozott,  amikor  bezárta  a  zagyvarónai  és a  somoskőújfalui 
iskolát, de ők nem ezt tették. Csak az épületet vonták ki, a pedagógusokat nem küldték el, ezáltal 
természetesen  a  személyi  kifizetések  nem  csökkentek,  csupán  a  dologi  kiadásokon  tudtak 
megtakarítást elérni. Sajnos elképzelhető, hogy a jövőben a csökkenő gyermeklétszám miatt lesznek 
még olyan helyzetek,  amikor  arra  kényszerül  az  önkormányzat,  hogy pedagógust  bocsásson el. 
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Törvény  írja  elő,  hogy  meghatározott  gyermeklétszámhoz  mennyi  pedagógusra  van  szükség. 
Pontosan  emiatt  kell  azon  munkálkodni,  hogy  olyan  városi  életminőséget  teremtsenek,  amiért 
lehetőség szerint egyre több család jöjjön a városba, hosszabb távon minél több gyermek szülessen, 
mely az egész magyarság problémája. 
Furcsának találja,  hogy amikor  komoly gond a hitelfelvétel  kérdése,  a  számokról  kell  beszélni, 
amikor  pedig a  számok rendben vannak,  akkor a  szolgáltatásokról  kellene.  Természetesen lehet 
beszélni a szolgáltatásokról. A közoktatásra fordított költségek összege csökkent, ennek ellenére a 
közoktatás minősége változatlan színvonalú. Salgótarján büszke lehet arra, hogy milyen közoktatási 
szolgáltatása van, hiszen vidékről is  több,  mint 500 gyermek jár az intézményekbe.  Véleménye 
szerint a szociális háló nagyon tág és erőn felüli. Az önkormányzat által adott támogatási nemek 
messzemenőleg meghaladják a szükségeset.  Mégsem mondják azt,  hogy szűkítsék a hálót,  mert 
látják,  milyen  nehéz  körülmények  között  élnek  az  emberek.   Viszont  azt  is  látni  kell,  hogy a 
segélyeket ugyanaz az 1000-1500 fő veszi fel hosszú évek óta. Így megkérdőjelezhető a szociális 
háló, ha azok, akik valóban rászorulnak, nem férnek már bele az állandó bázisú segélyezettek miatt. 
Sajnos a szociális  ágazatban dolgozók szinte név szerint meg tudják mondani a segélyezetteket, 
mert  évek,  évtizedek óta  rendszeres  ügyfelek.  A Salgó Vagyon Kft-nél  szintén név szerint  meg 
tudják mondani, kik a bérlakásokat jogcím nélkül használók. Ezek az emberek elveszik a segítség 
lehetőségét a most nehéz helyzetbe kerültektől.
A korábbi  időszakban  az  önkormányzat  az  egészségügyi  ellátás  területén  az  orvosi  rendelők 
privatizálásával egyszeri bevételhez jutott, de az orvosok kínlódnak a rendelőkkel, a megvásárolt 
praxissal, ez nagyon rossz döntés volt. Az önkormányzatot most arra kényszerül, hogy sorba vegye 
vissza a rendelőket, mert azok fenntartása az orvosok által fizikai képtelenség. A közalkalmazotti 
jogviszonyban  működő  orvosi  rendelők,  amelyek  önkormányzati  kötelékben  maradtak, 
működőképesek. 
A közfoglalkoztatás is egyfajta szolgáltatás, hiszen az önkormányzat a munkához juttatás által segít 
az embereknek az egzisztenciájuk valamilyen szinten történő megtartásában. A Startmunka-program 
7 eleméhez tudott kapcsolódni az önkormányzat,  a mostani Közgyűlésen tárgyalják a 8. elemét, 
melyre szintén pályáznak. A közfoglalkoztatási  pályázatok kapcsán szintén vagyongyarapodásról 
lehet beszélni, mert értékes gépek beszerzésére van lehetőség. 
Az utóbbi időben nem lehet panasz a város tisztaságára, rendben vannak a közparkok is, hiszen a 
VGÜ Kft. és a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkatársai nagyon sokat dolgoznak, ez is egyfajta 
szolgáltatás. A kolóniák lebontása szintén szolgáltatásként értékelhető.
Lehet  beszélni  az  autóbusz  menetrendről  is,  mert  abban is  döntés  született,  hogy július  1-jétől 
megoldják a kérdést. A Nógrád Volán Zrt. elkezdte ismét az önkormányzattal együttműködve az 
utasszámlálást. A Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül igyekeznek mindent elkövetni, hogy 
kormányzati szinten helyreálljon a tömegközlekedés támogatására vonatkozó rendszer. Elsőként a 
BKV helyzetének rendezése történik meg, az a megállapodás született, hogy Budapest fokozatosan 
termelje ki a BKV fenntartásához szükséges forrásokat.  Azt gondolja, hogy az a rendszer, amiből a 
megyei  jogú  városok  kimaradtak,  egy  kicsit  javulni  fog.  Nem  azt  mondja,  hogy  dőzsölnek  a 
pénzben, mert látható milyen helyzetbe került az ország, vélhetően nem az elmúlt másfél-két év 
döntései nyomán. Személyesen is tapasztalta, hogy milyen adatokkal, irományokkal bombázzák az 
Európai Unió képviselőit Magyarországról. Ez hazaárulás. Utána meg dobálják a sarat és a Széll  
Kálmán tervet hozzák fel. Tisztában van azzal, hogy a politika milyen játék, de kéri a képviselő 
urakat, hogy néha legyenek reálisak.

Dóra Ottó: „Amíg ez a Kormány van hatalmon, az Európai Uniónak Magyarország felé egyetlen 
fillért  sem  kellene  adnia.”  Ezt  nem  ő  mondja  képviselőként,  hanem  Orbán  Viktor  mondta 
Portugáliában  a  Kereszténydemokrata  Pártok  szokásos  ülésén,  amikor  még  nem  volt 
miniszterelnök. Amikor az Európai Bizottság a magyar kohéziós pénzek felfüggesztéséről döntött, 
akkor  Tabajdi Csaba,  szocialista képviselő kérte  az Európai Parlament  valamennyi  képviselőjét, 
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hogy segítsenek abban, Magyarországot ne érje kár egyetlen euró cent erejéig sem. Mindezt azért 
mondja el, mert véleménye szerint a hazaárulózást, a személyeskedést, hogy melyik képviselő vette 
fel a hitelt a városnak, be kellene fejezni. 
A  Polgármester  Asszony  utóbbi  szóbeli  hozzászólásában  elhangzottakról,  amennyiben  az 
előterjesztés  felvezetőjében  hangzott  volna  el,  lehetett  volna  vitatkozni.  A  városvezetés  úgy 
gondolja, hogy az oktatás színvonala a városban a forráskivonások ellenére ugyanolyan jó, mint 6-
8-10 évvel  ezelőtt.  Az MSZP frakció  pedig  úgy gondolja,  hogy ez nem így van.  Polgármester 
Asszony azt mondja, hogy az előző kormányok erővel privatizálták az orvosi rendelőket. Az MSZP 
pedig azt mondja, hogy az egészségügy, azon belül az egészségügyi alapellátás az elmúlt 10 évben 
nem volt  ilyen rosszul  finanszírozva,  mint  most.  Ezt  az állítást  számadatok és orvosokkal  való 
beszélgetések  is  alátámasztják.  Polgármester  Asszony azt  mondja,  hogy az  előző  kormányok a 
tömegközlekedésből elvettek forrásokat. A 2010-ig a helyi járati menetrendben nem kényszerült az 
önkormányzat arra, hogy jelentős nagyságrendű, főleg nem 30 %-os futásteljesítmény csökkentést 
hajtson végre. Az idei költségvetésben a Kormány 15 milliárd forinttal csökkentette a közösségi 
közlekedés  támogatását,  a  Széll  Kálmán  terv  szerint  jövőre  10  milliárd  forinttal  csökken  a 
nagyvárosok tömegközlekedési  támogatása.  Reméli,  hogy a  Megyei  Jogú Városok Szövetségén 
keresztül  sikerül  megakadályozni  az  utóbbi  terv  megvalósulását.  Véleménye  szerint  az 
utasszámlálást  tavaly  ősszel  kellett  volna  végezni  még  a  januári  menetrend  bevezetés  előtt. 
Kétségtelen, hogy ahhoz nagyobb együttműködésre lett volna szükség január előtt is. 
A szolgáltatásokról, azok minőségéről lehet vitatkozni. A városvezetés úgy gondolja, hogy rendben 
van, javul, ami meg nincs rendben azért az elmúlt 8 év tehet. Az MSZP viszont úgy véli, hogy alig 
van valami, ami rendben van, semmi nem javul, ebben az elmúlt 2 évnek is bőven van felelőssége.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy véli, nincs miről tovább vitatkozni, mert az MSZP úgy gondolja, 
a FIDESZ mindig „elmúlt 8 évezik”, az MSZP viszont „elmúlt 2” és „elmúlt 6 évezik”.
Dóra  Ottó  képviselő  úr  azt  mondta,  hogy  a  Nógrád  Volán  2010-ig  nem  kényszerült  jelentős 
menetrend csökkentésre. Felhívja a figyelmét arra, hogy a cég 2010-ig mindig veszteséges üzleti 
tervet nyújtott be, mert azt a tulajdonost képviselő vagyonkezelő megengedte. A Kormány nem adta 
oda  városi  helyi  tömegközlekedés  árkiegészítését,  éves  viszonylatban  150-200  millió  forintot, 
helyette  szemet  hunytak  a  Volánok  veszteséges  üzleti  tervei  felett.  Emiatt  nem kellett  jelentős 
csökkentést végrehajtani a menetrend kapcsán. A jelenlegi Kormány viszont nem engedi meg, hogy 
bármelyik  állami  cég  veszteséges  üzleti  tervet  nyújtson  be.  A Nógrád  Volán  Zrt.  esetében  a 
nullszaldós üzleti tervhez 200 millió forintra lett volna szükség. Hozhattak volna olyan döntést is, 
mely szerint 200 millió forintot kivonnak a költségvetéséből és a Volánnak adják, akkor maximum 
inflációkövető  emelés  történik.  Azonban  a  városvezetés  azt  mondta,  melyért  vállalja  is  a 
felelősséget, hogy az itt élő embereket nem terhelhetik további adókkal. Felhívja a figyelmet, hogy 
Salgótarján nem vezetett be új adónemeket, egyetlen bevételnövekmény a parkolási díj bevezetése 
az  övezetek  kiterjesztésével.  A díj  nem érinti  a  város  minden  lakóját,  hanem csak  az  autóval 
rendelkezőket. Amennyiben ingatlanadót, vagy egyéb adónemet vetettek volna ki, az minden lakót 
érintene.  Olykor  két  rossz  döntés  közül  kell  választani,  de  mindig  igyekeznek  azt  a  döntést 
meghozni, amely az emberek kisebb számát érinti. Az elmúlt Közgyűlésen döntöttek arról, hogy a 
salgótarjániak terheit jelentősen csökkentik a parkolási díjakat illetően. 

Eötvös Mihály: Dóra Ottó képviselő úr hozzászólására reagál. A Nógrád Volán Zrt.  az elmúlt 4 
évben 21 %-kal csökkentette a futásteljesítményt. Tehát nem a 30 % volt az egyedüli csökkentés, az 
elmúlt években folyamatosan csökkent a futásteljesítmény. A tavalyi évben több sajtótájékoztatót 
tartott az MSZP, arról hogy csődbe megy a város. Nem ment csődbe a város! A 2011-es költségvetés 
akkor  is  tartható  lett  volna,  ha  nem érkezik  a  külön állami  támogatás,  ugyanis  a  bevételek  és 
kiadások egyenlege akkor is kb. 650 millió forint körül alakult, tehát a költségvetés megalapozott 
volt.  A 2012-es költségvetési koncepció beterjesztésekor azt tervezték,  hogy megállítják a rövid 
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lejáratú hitel  további növekedését,  melyhez nagy segítség volt  az állami támogatás.  Véleménye 
szerint  a  jelenlegi  gazdasági  helyzetben  Salgótarján  költségvetésének  végrehajtására  büszkének 
lehet lenni, mindez komoly eredmény.

További hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében 
az alábbi rendeletet alkotta:
[A 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

b) Beszámoló  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított 
költségvetési szerveknél, valamint a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő 
gazdasági társaságoknál 2011-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A törvényi kötelezettségnek eleget téve tájékoztatást ad a 2011. évben 
végrehajtott  belső  ellenőrzésekről.  Az  ellenőrzési  tevékenységről  készült  összefoglaló  jelentés 
tartalmazza  a  Polgármesteri  Hivatalban  működő  belső  ellenőrzési  egység  személyi  és  tárgyi 
feltételeit,  az  ellenőrzési  tervben  foglalt  feladatok  teljesítését,  az  ellenőrzések  fontosabb 
megállapításait és a hiányosságok kijavítására tett javaslatok hasznosulását.

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi  Bizottság 6  igen  szavazattal,  1  nem szavazat  ellenében  támogatta;  a  Népjóléti  
Bizottság 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 61/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2011-ben  végzett  belső  ellenőrzésekről  készült 
összefoglaló jelentést a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2) 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.)  önkormányzati  rendelet  módosításának  lényegi  elemeit 
ismerteti, melyek technikai módosítások. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta;   a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 3 nem  
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Ercsényi Ferenc: A költségvetés elfogadásakor egy módosítás került a rendeletbe, mely szerint a 
civil  szervezetek  részére  biztosított  összeg  zárolva  van az  új  választási  eljárás  lebonyolításáig. 
Tudomása szerint az eljárás megtörtént, kérdezi, hogy a továbbiakban mi a városvezetés szándéka a 
keretösszeggel? 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A választás az anyagküldést  követően zajlott  le,  így a következő 
közgyűlésre előkészítik a témát. Az önkormányzat a továbbiakban is ugyanolyan szinten támogatja 
a civil szervezeteket, mint ahogyan eddig tette.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat 
ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 19/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Ercsényi Ferenc távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 11 fő.

3) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  közterületek 
fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Magyarország  címerének  és  zászlajának  használatáról,  valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény hatályos rendelkezései alapján önkormányzati 
rendeleti úton kell szabályozni a település közigazgatási területén a közterületek nemzeti ünnepeken 
történő fellobogózását. A törvény ezzel együtt felhatalmazást ad az önkormányzat közgyűlésének, 
hogy  rendeletben  szabályozza  a  fellobogózás  módját.  A  rendeletbe  indokolt  továbbá  azt  is 
belefoglalni,  hogyan  történhet  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területének 
fellobogózása a nemzeti ünnepeken kívül. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 20/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  15/1998.(VI.15.)  Ör.  számú 
rendeletét  módosító  rendeletek,  továbbá  a  Közgyűlés  174/1998.(VI.15.)  Öh.  számú 
határozatát módosító határozatok hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  1998.  júniusában 
fogadta el a Településrendezési tervet, amely a Településszerkezeti Tervet, a Szabályozási Tervet és 
a Helyi  Építési  Szabályzatot jelentette.  Jelenleg a Településszerkezeti Terv és a HÉSZ egységes 
szövegszerkezetbe  foglalt  rendelkezései  az  irányadók.  A módosító  rendelkezések  azonban  még 
„élnek”. Ezeket egy külön határozattal és rendelettel lehetséges hatályon kívül helyezni, erre tesz 
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javaslatot az előterjesztés.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,  valamint  az  
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 21/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Szám: 62/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  174/1998.  (VI.15.)  Öh.  számú  határozattal 
elfogadott  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településszerkezeti  Tervének  megállapításáról 
szóló  „I.4.  MŰLEÍRÁS  Salgótarján  településrendezési  terve  TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVÉHEZ” című fejezetének  „VIII.  Melléklet”  rész  után  következő  záradékot  hatályon 
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. a/ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  174/1998.  (VI.15.)  Öh.  számú  határozatát 
módosító 163/2001.(VIII.27.), 35/2002.(III.25.), 49/2003.(IV.24.), 102/2004.(V.27.), 35/2005.
(III.21.),  118/2005.(V.26.),  243/2005.(X.27.),  284/2005.(XII.15.),  288/2006.  (XII.12.), 
24/2008.(III.25.), 37/2008.(IV.29.), 151/2008.(VII.14.), 37/2008.(IV.29.), 158/2008.(VIII.26.) 
174/2008.(IX.30.),  2/2009.(I.27.),  127/2009.(VI.30.),  183/2009.  (IX.29.),  172/201.(IX.16.), 
1/2011.(I.20.), 121/2011.(VI.30.), 159/2011.(IX.29.), 209/2011. (XII.15.) Öh. sz. határozatait 
hatályon kívül helyezi.
Határidő : azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. b/ A határozat 2012. április 28-án hatályát veszti.

5) Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására                         
Előterjesztő: Melo Ferenc, a közalapítvány kuratóriumának elnöke képviseletében jelen 
van Mravcsik Sándor, a közalapítvány kuratóriumának tagja

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  megyei  önkormányzat  és  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  által  létrehozott  Nógrád  Megyei  Közoktatási  Közalapítvány  a  jogszabályban, 
valamint  az  alapító  okiratban  foglaltak  szerint  évente  köteles  beszámolni  működéséről  és 
gazdálkodásáról az alapítóknak. A 2011. évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámolóból kiemelendő, hogy 2011-ben a közalapítvány forrás hiányában nem tudta folytatni 
korábbi, kiterjedt pályázati tevékenységét, nem tudott eleget tenni közhasznú feladatainak. Ennek 
indoka az,  hogy a költségvetési  törvény 2010 óta nem tartalmaz támogatási  összeget a megyei 
közoktatási közalapítványok számára. Anyagi lehetőségeik beszűkülése miatt az alapítóknak sem 
állt  módjában saját  forrásból  támogatni  a  közalapítványt.  A kuratórium más,  külső forrásból  is 
igyekezett támogatáshoz jutni, azonban ez a törekvésük sem vezetett eredményre. 
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Egy módosítást átvezetését kéri a határozati javaslat 2. pontjában, elírás történt, a helyes dátum 
2012. május 10.  

A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 63/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  közalapítvány 
kuratóriumának elnökét.
Határidő: 2012. május 10. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

SZÜNET
A szünetet követően jelen van 12 fő képviselő.

6) a) A VGÜ Kft. 2011. évi éves beszámolója
b) Javaslat a VGÜ Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 

a 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
d) Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2011.  évi 

prémiumfeladatainak  értékelésére,  valamint  a  gazdasági-,  és  vállalkozási 
igazgatóhelyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Susán Tiborné gazdasági igazgatóhelyettes
- Nagy László vállalkozási igazgatóhelyettes 
- Ispán Andor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A meghívóban  6-12.  napirendi  pontként  jelölt  előterjesztésekről 
együttesen tájékoztatja a Közgyűlést.  A számvitelről szóló törvény alapján gazdálkodó szervezet 
beszámolót köteles készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek zárását követően. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a 
kiegészítő melléklet részeként közhasznúsági jelentést is készíteni.
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A társaságok elkészítették a 2012. évi üzleti terveiket, melyek a társaságok jövőbeni elképzeléseit 
foglalják  össze,  és  az  elképzelések  megvalósítási  lehetőségeit  elemzik.  Tartalmazzák  mindazon 
információkat, amelyek egy vállalkozás működtetéséhez szükségesek.
A Közgyűlés a 42/2012. (III.29.) Öh. sz. határozatával döntött a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 
Salgó Vagyon Kft.-be történő beolvadásáról. A közgyűlés az átalakulás joghatásai beálltának napját 
2012. június 30. napjában határozta meg. Erre való tekintettel készítette el a Tarjánhő Kft. a 2012. I.  
félévi, a Salgó Vagyon Kft. a 2012. évi összevont üzleti tervét.
Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 2010.  évben megalkotta  az önkormányzat  legalább 
többségi  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  vezető  tisztségviselői,  vezető  állású 
munkavállalói és a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, 
annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatokat. A szabályzatok értelmében az ügyvezető 
igazgató  és  a  vezető  állású  munkavállalók  prémiumfeladatainak  kiírása  és  azok  teljesítésének 
értékelése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az adott  cégekre  vonatkozó napirendi  pontokat  javasolja  egy napirend keretében megvitatni,  a 
döntéshozatal természetesen külön-külön történik. 

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a), b),  c) és d)  
pontot  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta.  A Pénzügyi  Bizottság az  a)  pontot  
egyhangúlag, a b) pontot 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a c) pontot 5 igen szavazattal, 3  
tartózkodás mellett, a d) pontot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az üzleti  terv összeállítása igen nehéz feladat  volt  az ügyvezető 
igazgatónak, hiszen a cég egy átalakítási  folyamatban van, bizonyos feladatok már átkerültek a 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-hez.  Időközben  már  zajlik  a  hulladékgazdálkodási  projekt 
lebonyolítása, hiszen első körben nyert a pályázat , a részletes tervezés következik. A VGÜ esetében 
a profiltisztításnak elsősorban a törvénynek és a pályázati kiírásnak való megfelelés volt az oka. A 
közfoglalkoztatás  bővítésével  jó  néhány,  eddig  a  VGÜ-höz  tartozó,  állandó  munkavállalókkal 
ellátott  feladatot,  mint  a  temető  fenntartás,  parkfenntartás,  meg  tud  oldani  a  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. Köszönetet mond a VGÜ Kft. vezetésének és a munkatársaknak munkájáért, kemény 
feladat  volt  a  pályázatok  gondozása,  hiszen  a  Hulladékgazdálkodási  Társulásban  és  a 
Hulladékrekultivációs Társulásban is  vezető partnerként van jelen Salgótarján önkormányzata,  a 
szakmai munkát egyértelműen a VGÜ csapata végezte.
Felröppentek hírek,  mely szerint  a  dolgozókat  nem veszi  át  a  Foglalkoztatási  Kft.  Külön öröm 
számára, hogy a dolgozókat is sikerült megnyugtatni, információi szerint mindkét cég biztosítékokat 
kötött ki a dolgozók számára, amelyek megnyugtatóak lehetnek a jövőjüket illetően.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:   

S  zám:   64/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési  Kft.  2011. évi  éves  beszámolóját  az I-V. sz.  mellékletek szerint  344.239 e Ft 
mérleg főösszeggel és 5.679 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózott eredményből 2.000 e Ft osztalékként 
történő kifizetését jóváhagyja.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. június 30.

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az osztalékfizetés jóváhagyására tekintettel – a 
társaság  mérleg  szerinti  eredményét  3.679  e  Ft  összeggel  elfogadja  és  jóváhagyja  annak 
eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: mérleg szerinti eredmény elfogadása azonnal

eredménytartalékba helyezés értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 65/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft. 2012. évi üzleti tervét a melléklet szerint 21.000 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. december 31.

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 66/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója,   Bodnár 
Benedek részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.

      Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
      Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár Benedek 
részére 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 67/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese, 
Susán  Tiborné  részére  kitűzött  2011.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Kft.  vállalkozási 
igazgatóhelyettese, Nagy László részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese, Susán 
Tiborné részére 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Kft. vállalkozási igazgatóhelyettese, Nagy 
László részére 2012. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7) a) A Salgó Vagyon Kft. 2011. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
d) Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  főkönyvelőjének  2011.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kis Istvánné főkönyvelő
- Dr. Bablena Ferenc, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a), b), és c) pontot  
7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a d) pontot 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében  
támogatta. A Pénzügyi Bizottság az a) pontot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a b) pontot  
5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a c) pontot 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a d)  
pontot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgó  Vagyon  Kft.  esetében  nagy  volumenű  átszervezés 
előkészítése zajlott, valamint Tatár Csaba ügyvezető igazgató úr feladatául kapta a profitorientált 
gazdasági társaságok átalakításának előkészítését.  Az Eötvös Mihály alpolgármester úrral együtt 
elkészített vizsgálat nagyon körültekintő volt, hosszú évek felgyűlt tapasztalatai jelentek meg, és 
eljutott a folyamat abba a fázisba, hogy nyártól az új szervezeti egységben tudjon működni a cég. A 
Kft.  megszokott  feladatai  az önkormányzat  vagyonának kezelése,  gyarapítása,  mely területen is 
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jelentős  előrelépések  történtek.  Kiemeli  az  Ipari  Park  területeit,  a  SZÜV  székház,  valamint 
önkormányzati  bérlakások  értékesítését.  A  cégnek  szerteágazó  feladatrendszere  van,  nagy  a 
tulajdonosi   elvárás  a  cég  irányába,  az  elmúlt  években  is  mindig  kevesebb  önkormányzati 
támogatás  mellett  kellett  ugyanannyi  vagy  még  több  feladatot  ellátniuk.  A cégátalakítás  okán 
költséghatékony gazdálkodást várnak el a cégtől, továbbá azt, hogy a korábban külső szereplőkkel 
megoldott feladatokat a saját cégen keresztül valósítsák meg. Megköszöni Ügyvezető Igazgató úr 
és munkatársai munkáját.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 68/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonhasznosító  és Ipari  Park Üzemeltető Kft.  2011. évi  beszámolóját  az I-V. sz.  mellékletek 
szerint 949.924 e Ft mérleg főösszeggel és 17.107 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 69/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervét a melléklet szerint 9.400 e 
Ft. adózott eredménnyel elfogadja.

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

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 70/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatója, Tatár Csaba részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár 
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Csaba részére 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 71/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kis 
Istvánné részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  60%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  60%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  főkönyvelője,
Kis Istvánné részére 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8) a) A Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2011. évi beszámolója
b) Javaslat a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére

Előterjesztő: Kiss József, a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi  prémiumfeladatainak 

értékelésére és 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására
d) Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelőjének  és  főmérnökének  2011.  évi 

prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Berbás Hajnalka főkönyvelő
- Csákvári Csaba főmérnök
- Tóthné Hupcsik Andrea, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az a),  b),  c) és d)  
pontot is 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. A Pénzügyi Bizottság az a) , b) és c)  
pontot  5  igen szavazattal,  3  tartózkodás mellett,  a  d)  pontot  6  igen szavazattal,  2  tartózkodás  
mellett támogatta.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Tarjánhő  Kft.  esetében  komoly  feladatot  jelentett  az  elmúlt 
időszakban  a  jogszabályi  környezet  változása  az  ármegállapítás  vonatkozásában.  Ügyvezető 
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Igazgató  úr  időről  időre  tanúbizonyságot  tett,  hogy  komolyan  elkötelezett  a  fejlesztések 
vonatkozásában, hosszú távú stratégiát épített fel a cég vagyonának gyarapítására. A Tarjánhő Kft. 
élen  jár  a  különböző  kulturális  és  sport  tevékenységek  szponzorálásában,  támogatásában  is. 
Megköszöni ügyvezető igazgató úr munkáját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 72/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft.  2011.  évi 
beszámolóját (az I – V. számú melléklet szerint) 1.315.516 e Ft mérleg főösszeggel és – 83.284 e Ft 
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:
Szám: 73/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó  Kft.  2012.  I.  félévi 
üzleti tervét a melléklet szerint 12.000 e Ft-os adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. június 30.

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 74/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése értékelte  a  Tarjánhő Kft.  ügyvezető igazgatója, 
Kiss  József  részére  kitűzött  2011.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű 
kifizetését engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József 
részére 2012. I. félévre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:
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Szám: 75/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése értékelte  a  Tarjánhő Kft.  főkönyvelője,  Berbás 
Hajnalka részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  értékelte  a  Tarjánhő  Kft.  főmérnöke,  Csákvári 
Csaba részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelője,
Berbás Hajnalka részére 2012. I. félévre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja 
ki.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Kft.  főmérnöke,
Csákvári Csaba részére 2012. I. félévre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja 
ki.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

9)  a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2011. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető 
igazgatója

c) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
célfeladatainak értékelésére 

d) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki 
igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

e) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi 
célfeladatainak kiírására

f) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  műszaki 
igazgatóhelyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő:  Simon Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kristáné Zsidai Erika gazdasági igazgatóhelyettes
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- Borbás Csaba műszaki igazgatóhelyettes
- Simon Tibor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója                 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  
minden pontját támogatta 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett.  A Pénzügyi Bizottság az a)  
pontot egyhangúlag, a b) és c) pontot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a d), e) és f) pontot  
pontot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. az önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő cég, az előterjesztéseket a Taggyűlésnek is meg kell tárgyalni és el kell fogadni.  
Néhány évvel ezelőtt a Vízmű Kft. körül nagyon nagy problémák voltak, nagy hiánnyal vették át a 
céget,  komoly  intézkedések  meghozatalára  volt  szükség.  A Taggyűlés  azt  a  döntést  hozta  az 
ügyvezető irányába,  hogy semmilyen kulturális, sport  és egyéb támogatást  nem nyújthat a csőd 
közeli  helyzetben  lévő  cég.  Ügyvezető  igazgató  úr  és  munkatársai  munkáját  bizonyítja,  hogy 
néhány év alatt  hová fejlesztették  fel  a  céget,  nem a veszteség lefaragásáról  kell  gondolkodni, 
hanem elmozdult  a  cég  helyezte  a  nyereség  irányába.  Megköszöni  Ügyvezető  Igazgató  úrnak 
kitartó és következetes munkáját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 76/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy a Társaság 2011. évi éves beszámolóját (az I. - V. sz. mellékletek szerint)  
2.163.979 e Ft mérleg főösszeggel és 40.824 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  taggyűlésének, a 40.824 e Ft 
mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 77/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének,  hogy a  Társaság  2012.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  3.660  e  Ft  adózott 
eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 78/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével – értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta 
András  részére  kitűzött  2011.  évi  célfeladatok végrehajtását.  A Közgyűlés  megállapítja,  hogy a 
feladatok 100 %-ban valósultak meg,  így az éves  külön juttatás  összegének 100 %-os mértékű 
kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 79/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági 
igazgatóhelyettes,  Kristáné  Zsidai  Erika  részére  kitűzött  2011.  évi  prémiumfeladatok 
végrehajtását.  A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a 
kitűzött  éves  külön  juttatás  összegének  100%-os  mértékű  kifizetését  javasolja  a  társaság 
Taggyűlésének.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettes, Borbás Csaba részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön 
juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 80/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  ügyvezető igazgatója,  Barta András 
részére a 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti célfeladatokat határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:
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Szám: 81/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének, hogy Kristáné Zsidai Erikának a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2012. évre az 1. számú melléklet szerint határozza 
meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Borbás  Csabának  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2012. évre az 2. számú melléklet szerint határozza 
meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

10) a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2011. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  műszaki  igazgatóhelyettesének  2011.  évi 

prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 
2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő:  Molnár Viktor, a Felügyelő Bizottság elnöke

A napirend tárgyalásához meghívott:
- Fülöp László, műszaki igazgatóhelyettes
- Molnár Viktor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Bata János, a kft. könyvvizsgálója

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  
minden  pontját  támogatta  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett.   A Pénzügyi  Bizottság  az  
előterjesztés minden pontját 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ügyvezető igazgató úr díjazás nélkül látja el a munkáját, hiszen a 
Vízmű Kft. ügyvezető igazgatói feladatait is viszi. A Csatornamű Kft. fejlesztései, melyek a tervben 
szerepeltek pályázati hiány miatt nem valósultak meg, a jövőben továbbvihetők. A Kft. elkötelezett 
feladataiban,  továbbá  az  önkormányzat  is  elkötelezett  a  csatornázás  kiterjesztésével,  az  előző 
önkormányzat  majdnem teljes körűen csatornázta már a várost.  Maradtak a nehezebb területek, 
jelenleg  Salgóbányai  terület  van  folyamatban.  Véleménye  szerint  jó  az  együttműködés  az 
önkormányzat, a cég és a másik tulajdonos között, kompromisszumos megoldással tudnak jól előre 
haladni. Úgy véli, érdemes lenne áttekinteni a cég múltjára vonatkozó adatokat, azt javasolja, hogy 
az elkövetkező időszakban az arra vonatkozó felülvizsgálat történjen meg. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 82/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft.  taggyűlésének,  hogy a  társaság  2011.  évi  beszámolóját  1.026.393 e  Ft  mérleg  szerinti 
főösszeggel és 52.332 e Ft adózott eredménnyel az I – V. sz. mellékletek alapján fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének az 52.332 e Ft 
adózott eredmény osztalékként történő kifizetését.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 83/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének,  hogy a  társaság  2012.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  42.492  e  Ft  adózott 
eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 84/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának 
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki 
igazgatóhelyettes,  Fülöp  László  részére  kitűzött  2011.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a kitűzött  éves külön 
juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 85/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 
taggyűlésének,  hogy  Fülöp  Lászlónak  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki 

29



igazgatóhelyettesének a prémiumfeladatait 2012. évre az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a társaság következő taggyűlése

11) a) A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2011. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervére

Előterjesztő: a Tatár Csaba,  a  Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Séra Tamás Attila, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A c)  napirendhez  szóbeli  kiegészítést  tesz.  2010.  áprilisában  az 
Önkormányzat létrehozta a Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot, mellyel 
Megbízási  Szerződést  kötött  a  városközponti  funkcióbővítő  rehabilitáció  akcióterületi  tervében 
meghatározott feladatok elvégzésére. A Megbízási Szerződés mellékletének 9. pontja tartalmazza a 
Társaság  átalánydíjazásának  tárgyévi  összegét,  amelyet  évente  felülvizsgálnak és  aktualizálnak. 
Mivel  a  „Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja”  című  kiemelt  projekt 
támogatási szerződése 2011-ben nem lépett hatályba, a Társaság a 2011-es üzleti évet nyereséggel 
zárta,  a  megbízási  díjból  származó bevételei  meghaladták a tárgyévben felmerült  kiadásokat.  A 
javaslat arra vonatkozik, hogy a Társaság feladatait 2012. április 1-től 2012. december 31-ig vagy a 
Támogatási Szerződés hatálybalépéséig díjazás nélkül lássa el. A Támogatási Szerződés hatályba 
lépését követő hónap 1. napjától a Társaságot megbízási díj illeti meg, mely összegéről a Közgyűlés 
a Támogatási Szerződés hatálybalépésének hónapjában dönt. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  
minden  pontját  támogatta  7  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett.   A Pénzügyi  Bizottság  az  
előterjesztés a) és b) pontját 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett,  
támogatta, a c) pontját 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés c) pontját tárgyalta, azt egyhangúlag  
támogatta.

Dóra Ottó:  A Városfejlesztő Kft. két éve jött létre, az eltelt időszakban a projekthez kapcsolódó 
érdemi  munkát  tekintve  elenyésző  munkát  tudott  végezni,  nyilván  nem  a  cég  hibájából.  Kéri 
Polgármester  Asszonyt,  hogy a májusi  Közgyűlés  ülésén adjon tájékoztatást  a  2008-ban elnyert 
pályázati források felhasználásáról, milyen stádiumban van, mi fog történni a következő időszakban 
és milyen tartalommal.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Természetesen tájékoztatni fogja a Közgyűlést a jövőre vonatkozóan, 
amint részletes információ birtokában lesz.
A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 
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Szám: 86/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  2011.  évi 
beszámolóját az I. - V. sz. melléklet szerint 13.194 e Ft mérleg főösszeggel és 6.808 e Ft mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  6.808  e  Ft  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 87/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervét 
a melléklet szerint -3.884 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 88/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
között  2010.  április  30-án,  a  városközponti  funkcióbővítő  rehabilitáció  akcióterületi  tervében 
meghatározott  feladatok  elvégzésére  vonatkozóan  megkötött  megbízási  szerződés  mellékletének 
módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12) a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolója

b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő:  Sári  Sándor  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

c) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  ügyvezető igazgatója 2011. évi 
prémiumfeladatainak értékelésére, a 2012. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
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- Cseklye Károly, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója  

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  
minden pontját támogatta 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett.  A Népjóléti Bizottság az a)  
pontot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, a b) és c) pontot 7 igen szavazattal, 4  
tartózkodás mellett támogatta támogatta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés  minden pontját 7  
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Foglalkoztatási Kft. számra legnagyobb feladat a közfoglalkoztatás 
újszerű  megszervezése.  Már  a  pályázatok  elkészítése  is  igen  nagy  energiát  kívánt  ügyvezető 
igazgató  úrtól  és  munkatársaitól,  de  megérte,  mert  kedvező  döntések  születtek.   2012-es  év 
mérföldkő lesz a cég életében, hiszen új feladatokat kapott, amelyekben eddig partnerként jelent 
meg, most teljes egészében oda tartozik majd. Ez a nagy feladatot egy viszonylag kis létszámú 
csapat látja el, melyet ezúton is megköszön nekik, valamint ügyvezető igazgató úrnak.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 89/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. 
évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  –  az  I.-IV.  sz.  mellékletek  szerint  –  120.829  e  Ft 
mérlegfőösszeggel és 156 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  156  e  Ft  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
Szám: 90/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi 
üzleti tervét – a melléklet szerint – 240 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. december 31.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 91/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit 

32



Kft.  ügyvezető  igazgatója  részére  kitűzött  2011.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés  megállapította,  hogy a  feladatok  100  %-ban  valósultak  meg.  A Közgyűlés  Sári 
Sándor  ügyvezető  igazgató  részére  –  a  kitűzés  időpontjában  érvényes  munkaszerződésben 
megállapított – havi személyi alapbére háromszorosának megfelelő prémiumösszeg kifizetését 
engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. április 30.

2./ A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2012. 
évre vonatkozóan a prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

13) Javaslat  az  egyes  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok  tisztségviselőinek 
megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: érintettek

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Több  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságot  illetően  az 
ügyvezető igazgatónak, a könyvvizsgálónak és a felügyelő bizottsági tagoknak lejár a mandátuma, 
ezért  szükséges  a  személyi  kérdésekkel  kapcsolatban  döntést  hozni.  Jelen  előterjesztés  ezen 
kérdések rendezésére tesz javaslatot. Az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítést pótlólag kapták 
meg a képviselők, kéri a Közgyűlést, hogy ennek figyelembevételével tárgyalja a napirendi pontot.
Az érintettek írásban hozzájárultak a nyilvános ülés tartásához (a jegyzőkönyvhöz mellékelve).

Fekete Zsolt távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 11 fő.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1  
tartózkodás  mellett;  az  Ügyrendi  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.  A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal,  4 tartózkodás mellett  nem támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  8  igen  szavazattal,  2  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 92/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi ügyvezető igazgatóját, Bodnár Benedeket 
(szül: Balatonkenese, 1948. május 24.; an: Vasas Anna; lakik: 3100 Salgótarján, Medves krt. 2.) 
választja újra a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. május 1. napjától 2014. április 30. 
napjáig terjedő időszakra; díjazását bruttó 500.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az ügyvezető 
igazgató  megbízatását  munkaviszony  keretében  látja  el.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
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polgármestert a munkaszerződés-módosítás aláírására az 1. számú melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlésének, hogy  2012. május 01. napjától 2017. április 30. 
napjáig,  5 éves időtartamra a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának 
Barta Andrást (szül: Salgótarján, 1972. május 1.; an: László Erzsébet; lakik: 3100 Salgótarján, 
Fáy András krt. 84.) válassza újra, havi megbízási díját bruttó 552.000 Ft összegben javasolja 
megállapítani.  A  Közgyűlés  javasolja  a  taggyűlésnek  az  ügyvezető  igazgató  megbízási 
szerződésmódosításának 2. számú melléklet szerinti megkötését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének, hogy 2012. május 01. napjától 2017. április 30. 
napjáig,  5  éves  időtartamra  a  Salgótarjáni  Csatornamű Kft.  ügyvezető  igazgatójának  Barta 
Andrást (szül: Salgótarján, 1972. május 1.; an: László Erzsébet; lakik: 3100 Salgótarján, Fáy 
András  krt.  84.)  válassza újra.  Az ügyvezető igazgató megbízását  díjazás  nélkül  látja el.  A 
Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek az ügyvezető igazgató megbízási szerződésmódosításának 
3. számú melléklet szerinti megkötését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jelenlegi  ügyvezető igazgatóját,  László Istvánt  (szül:  Kaposvár,  1956. 
június 9.; an: Gavalovics Margit; lakik: 3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. II/11.) választja újra a 
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. május 1. napjától 
2012. június 30. napjáig; díjazását bruttó 370.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az ügyvezető 
igazgató  megbízatását  munkaviszony  keretében  látja  el.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert a munkaszerződés-módosítás aláírására az 4. számú melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft.  jelenlegi 
ügyvezető igazgatóját, Kiss Józsefet (szül: Ludányhalászi, 1952. október 14.; an: Veres Mária; 
lakik:  3100  Salgótarján,  Rákóczi  út  2.  IV/1-2.)  választja  újra  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának 2012. május 1. napjától 2012. 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 aláírására az 5. számú melléklet 
szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének, hogy 2012. május 1. napjától 2014. november 
30.  napjáig  terjedő  időtartamra  válassza  meg  a  felügyelő  bizottság  elnökét  és  tagjait.  A 
megválasztott  tagok tiszteletdíját  a  társaságnál  jelenleg  alkalmazott  tiszteletdíjaknak (elnök: 
74.600,- Ft/hó, tagok: 60.200,- Ft/hó) megfelelően állapítsa meg.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a felügyelő bizottságba 2012. május 1. napjától 
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2014. november 30. napjáig terjedő időtartamra Szabó Ferenc Gábort (an: Lantos Erzsébet; 
lakik: 3100 Salgótarján, Alagút út 3.) javasolja a taggyűlésnek megválasztani.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

7./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  beolvadó  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft. 
felügyelőbizottsági tagjait, Jakab Jácint (an: Fodor Ágnes, lakik: 3104 Salgótarján, Zöldfa út 
4.), Langer Olivér (an: Hegély Éva Klára, lakik: 3100 Salgótarján, Zalka M. út 17.), Tóthné 
Hupcsik Andrea (an: Banos Mária, lakik: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 5.) tagokat 2012. 
június 30. napjával visszahívja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

8./ A Közgyűlés a  VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság  könyvvizsgálóját,  Szőllősi  Sándort  (an:  Molnár  Mária;  lakik:  3104  Salgótarján, 
Frigyes krt. 16.; kamarai tagsági száma: 000223) újraválasztja a VGÜ Kft. könyvvizsgálójának 
2012.  június  01.  napjától  2017.  május  31.  napjáig  terjedő  időszakra.  A  Közgyűlés  a 
könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

9./ A Közgyűlés  a Salgótarjáni  Városfejlesztő Korlátolt  Felelősségű Társaság könyvvizsgálóját, 
Szőllősi Sándort (an: Molnár Mária; lakik: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16.; kamarai tagsági 
száma:  000223)  újraválasztja  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  könyvvizsgálójának  2012. 
június 01. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló 
díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

10./ A  Közgyűlés  javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 
könyvvizsgálóját, Szőllősi Sándort (an: Molnár Mária; lakik: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16.; 
kamarai  tagsági  száma:  000223)  2012.  június  01.  napjától  2017.  május  31.  napjáig  terjedő 
időszakra válassza újra.  A Közgyűlés a  Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  taggyűlésének 
javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazását 119.100 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

11./ A  Közgyűlés  javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.  taggyűlésének,,  hogy a 
társaság könyvvizsgálóját, Bata Jánost (szül: Salgótarján, 1961. június 03.; an: Novák Jolán; 
lakik: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8.; kamarai tagsági száma: 000132) 2012. június 01. 
napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra válassza újra. A Közgyűlés a Salgótarjáni 
Csatornamű Kft. taggyűlésének javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazását 114.000 Ft+ÁFA/hó 
összegben határozza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

12./ A  Közgyűlés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
könyvvizsgálóját,  az AUDIT TEAM Mérleg Felülvizsgáló és Gazdasági Szaktanácsadó Bt-t 
(székhelye:  3100  Salgótarján,  Ruhagyári  út  8.,  kamarai  tagsági  száma:  000582,  a 
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könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Szalai Tiborné, an.: Miklós Margit,  szül.: 
1940. június 14., Bocsárlapujtő, lakcíme: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 8., kamarai tagsági 
száma:  000218)  2012.  június  01.  napjától  2017.  május  31.  napjáig  terjedő  időszakra 
újraválasztja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 52.500 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja 
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

13./ A Közgyűlés  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálóját,  az  AUDIT  TEAM 
Mérleg  Felülvizsgáló  és  Gazdasági  Szaktanácsadó  Bt-t  (székhelye:  3100  Salgótarján, 
Ruhagyári út 8., kamarai tagsági száma: 000582, a könyvvizsgálatért személyében  is  felelős 
személy: Szalai Tiborné, an.: Miklós Margit, szül.: 1940. június 14., Bocsárlapujtő, lakcíme: 
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 8., kamarai tagsági száma: 000218) 2012. április 26. napjától 
2012. június 30. napjáig terjedő időszakra újraválasztja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 
95.300 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

14. a/ A  Közgyűlés  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
könyvvizsgálóját, Németh József Tibort (an: Besenyei Jolán; lakik: 3104 Salgótarján, Gorkij 
krt. 66. fsz. 1.; kamarai tagsági száma:  000195)  újraválasztja  a  Tarjánhő  Kft. 
könyvvizsgálójának 2012. június 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időszakra. A 
Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 114.400 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.

b/ A Közgyűlés megbízza Németh József Tibort a beolvadó Tarjánhő Kft. záró beszámolójának 
auditálására,  és  felhatalmazza  a  cég  ügyvezetését,  hogy  a  megbízási  szerződést  a 
könyvvizsgálóval  megkösse.  A  Közgyűlés  a  könyvvizsgáló  díjazását  114.400  Ft+ÁFA 
összegben állapítja meg.

14) Javaslat  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 6. 
számú melléklet 2. pontja lehetőséget nyújt az önkormányzat részére, hogy az önhibájukon kívül 
hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatására  elkülönített  előirányzatból  kiegészítő 
forrásokat  nyerjen.  A kiegészítő  támogatást  az  önkormányzat  önállósága  és  működőképessége 
megőrzése érdekében lehet igényelni, figyelemmel az ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó 
hiányra. Az önkormányzati költségvetés működési feladatellátásának előzetes számszaki vizsgálata 
megtörtént, amely azt mutatja, hogy a kötelezően ellátandó működési feladat forráshiányos, tehát e 
tekintetben a pályázati feltétel teljesült, ez alapján be lehet jelenteni az igényt a központi forrásokra. 
A határozati javaslat 2. pont, III. pontjában a működési célú hiány összege nem volt meghatározva, 
mivel  a  számítások  még  nem  fejeződtek  be  az  előterjesztés  kiküldésének  időpontjáig.  Az  ide 
vonatkozó összeg 579.272 e Ft, kéri a Közgyűlést a határozati javaslatot ennek megfelelően fogadja 
el.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  
Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 93/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. 
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi  támogatásának igényléséhez a fenti  törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, 
vagy a feletti. X

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő 
alatti, és a .............. székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő 
alatti,  és  körjegyzőséghez  nem tartozik  és  a  6.  melléklet  2.  pontja 
szerinti felmentéssel rendelkezik.

d) Megyei önkormányzat esetében az  a)-c) pontokra vonatkozó feltétel 
nem releváns.

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. 
évben ilyen jogcímmel 1.259.000 ezer forint összegű bevételt tervez. X

b) Megyei  önkormányzat  esetében  a  helyi  adóbevételre  vonatkozó 
feltétel nem releváns.

III. Az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetési  rendeletét  vagy  módosított 
költségvetési  rendeletét  579.272  ezer  forint  összegű  működési  célú  hiánnyal 
fogadta el.

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
nem kötelezett.

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. X

c) Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. X

d) Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
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V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ 
(1)  bekezdése  a)  pontjában  meghatározott  rendezett  munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel.

X

15) Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2013-2015.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 29/2012.(II.23.) Öh. sz. határozat módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A 29/2012. (II.23.) Öh. sz. határozat mellékletének elkészítésekor 
nem volt ismert a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium 2012. március 5-én kelt 
együttes  tájékoztatója,  mely  részletesen  szabályozza  az  önkormányzatok  adósságot  keletkeztető 
ügyletei kormányzati engedélyezésének megoldására vonatkozó kérelem kitöltendő mellékleteit és 
azok  tartalmát.  A kitöltési  útmutató  a  figyelembe  vehető  saját  bevételek  körét  a  Közgyűlés 
határozatához  képest  eltérően  határozta  meg.  Mivel  a  kérelemhez  csatolni  kell  a  Közgyűlés 
határozatát, a számszaki egyezőség érdekében módosítani kell a 29/2012. (II.23.) Öh. sz. határozat 
mellékletét.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 94/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

A Közgyűlés az ónkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2013-2015.  évekre  várható  összegének  megállapításáról  szóló 
29/2012.(II.23.) Öh. sz. határozat mellékletét ezen határozat melléklete szerint módosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évi 
költségvetési beszámolója elfogadására és az önkormányzati vagyon átadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a 255/2007.
(XII.18.)  Öh.  számú  határozatával  hozta  létre  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat 
Hivatásos  Tűzoltóságát.  A  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények 
módosításáról  szóló  törvény  alapján  2012.  január  1.  napjával  a  hivatásos  önkormányzati 
tűzoltóságok  állami  tűzoltósággá  alakultak  át.  Az  állami  tűzoltóság  a  hivatásos  önkormányzati 
tűzoltóság  általános  jogutódja.  A  törvény  értelmében  2012.  január  1.  napjával  a  hivatásos 
önkormányzati  tűzoltóság  működtetését  és  fenntartását  szolgáló,  a  hivatásos  önkormányzati 
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tűzoltóságok használatában lévő és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati 
vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába kerül. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak és az 
ingatlan  átadásával  érintett  települési  vagy  megyei  önkormányzatoknak  2012.  január  1. 
fordulónappal át kellett adniuk az állami tűzoltóság részére a hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő 
és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges vagyonukat. A Tűzoltóság 2011. évi költségvetési 
beszámolója és az átadandó önkormányzati vagyonleltár  a határozati javaslat  mellékletét  képezi, 
melyet a Közgyűlés részére elfogadásra javasol.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság a beszámolót 7 igen  
szavazattal  egyhangúlag támogatta;  az önkormányzati  vagyonátadást  6 igen szavazattal,  1 nem 
szavazat ellenében támogatta. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Fekete Zsolt visszaérkezik az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Dóra  Ottó: Véleménye  szerint  a  katasztrófaelhárítási  szerv  döntéshozója  a  lehető  legközelebb 
legyen a lehetséges helyszínekhez.  Nem gondolja automatikusnak azt,  hogy az önkormányzat  a 
vagyonát, vagy annak egy részét, amely jelen esetben a Tűzoltóságnál testesül meg, térítésmentesen 
adja át. Az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tett, anyagi áldozatokat hozott, hogy műszaki és 
építészeti fejlesztések valósulhassanak meg a Tűzoltóságnál, amely a katasztrófaelhárításban segít. 
A magasból  mentő  kocsi  6-7  évvel  ezelőtt  150  millió  forintba  került,  jelentős  önkormányzati, 
Területfejlesztési  és  Belügyminisztériumi  támogatással  sikerült  megvásárolni.  Azt  javasolja  a 
Közgyűlésnek, hogy ne fogadja el a térítésmentes vagyonátadást és kérje fel Polgármester Asszonyt, 
folytasson egyeztetéseket az illetékes állami vezetőkkel az átadott eszközök értékének, vagy azok 
egy részének a város számára történő megtérítéséről.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A vagyonátadást  törvény  írja  elő,  a  Közgyűlés  nincs  abban  a 
helyzetben, hogy törvényt felülírjon. Az a javaslat, hogy az előterjesztésben szereplőket ne fogadja 
el a Közgyűlés egyéni képviselői vélemény.

Dóra Ottó: A törvény szerint az állam az önkormányzat saját vagyonát elvette?

Dr. Gaál Zoltán: A törvény térítésmentes átadásról rendelkezik.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlést  megelőzően  képviselői  kérdések  érkeztek  ebben a 
témában, így Dr. Fodor Enikő irodavezető asszony összeállított egy kimutatást a többlettámogatásra 
vonatkozóan.  Mindenki  számára  egyértelmű,  hogy  bár  a  Tűzoltóság  az  önkormányzati 
költségvetésben  szerepelt,  de  ahhoz  az  önkormányzat  nem  tett  hozzá  semmit,  hiszen  mindig 
kormányzati támogatásból tartotta el magát a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság.  Így mintegy 
átfutó tételként szerepelt csupán a tűzoltósági költségvetés az önkormányzatéban. Abban az esetben 
kereste meg a Tűzoltóság az Önkormányzatot, mert a döntéshozó szerv a Közgyűlés volt, amikor 
pályázatot nyújtott be eszközfejlesztésre. Egy esetben, 2009-ben biztosított 705 e forint támogatást 
az Önkormányzat a Tűzoltóság részére erdőtüzes gépjármű beszerzéséhez, minden más esetben a 
Tűzoltóság a központi támogatásából meglévő költségvetési maradványából fedezte az önerőt. A 
magasból mentő jármű esetében az önerő 32 millió forint volt, melyet szintén nem az önkormányzat 
biztosította, hanem a Tűzoltóság takarította meg az állami támogatásából. Az ingatlan, melyben a 
Tűzoltóság  működik  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  tulajdona,  tehát  a  kérdés  Salgótarján 
Önkormányzata szempontjából irreleváns. 
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Összességében  az  önkormányzati  vagyonvesztés  705  e  forint.  Nyereség  lehet  talán  az,  hogy 
megszűnik az Önkormányzat költségvetésén csupán technikai okokból áthúzódó tétel. Véleménye 
szerint az a fontos, hogy milyen kapcsolat alakul ki a Tűzoltóság és az Önkormányzat között, és  
mindegy hogy közelebb vagy távolabb van a döntéshozó. Elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolatot 
sikerült  kialakítani,  amely  jellemezte  a  2012.  január  1-jei  időszakot  és  ebben  az  évben  is 
folyamatos, jól működő a kapcsolattartás. A kérdés nem azon múlik, hogy önkormányzatinak vagy 
államinak nevezik a szervezetet.

A Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 95/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő Tűzoltósághoz 
kapcsolódó – 2. melléklet szerinti  – vagyontárgyak tulajdonjogának az Állam részére 2012. 
január 1. napjával történő térítésmentes átadását jóváhagyja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslat 
2.  pontja  szerinti  eszközök  átadás-átvétel  és  számviteli  nyilvántartásból  kivezetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

17) Javaslat az Ipari Park III. területén lévő Magyar Állam tulajdonát képező 01211 hrsz-ú 
helyi út tulajdonjogának ingyenes átvételére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 167/2011.(IX.29.)Öh. sz. határozatában hozzájárult az 
Ipari  Park  III.  területén  lévő,  a  Magyar  Állam tulajdonát  képező  01211  hrsz.-on  nyilvántartott 
országos  közút  helyi  közúttá  történő  átminősítéséhez,  térítésmentes  átvételéhez  és  egyben 
felhatalmazta  a  polgármestert  a  térítésmentes  átadás-átvételre  vonatkozó  előzetes  megállapodás 
megkötésére.  Az előzetes  megállapodás  a  felek által  2011.  novemberében aláírásra  került,  mely 
alapján a Magyar Közút Nzrt 2012. február 2-án kezdeményezte a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési  Felügyelőségénél  az  országos  közút  helyi  közúttá  nyilvánítására  vonatkozó 
engedélyezési eljárás lefolytatását. Az átminősítési eljárás befejeződött, 2012. március 20. napján 
jogerőre  emelkedett.  Az  ingatlan  tulajdonjoga  akkor  válik  jogilag  rendezetté,  amennyiben  az 
úttörvény  értelmében  az  út  térítés  nélküli  átadás-átvételéről  közhiteles  ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésre alkalmas megállapodást köt az átadó és az átvevő. Jelen előterjesztés ezen megállapodás 
aláírásának felhatalmazását kéri a Közgyűléstől.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság és az Ügyrendi, Jogi  
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és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  
előterjesztést. 
Dóra Ottó és Ercsényi Ferenc képviselők távoznak az ülésteremből. Jelen lévő képviselők száma 10  
fő.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 96/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  01211 hrsz.-ú 
helyi  közút  térítésmentes  átadás-átvételre  vonatkozó  megállapodás  aláírására  a  melléklet 
szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlése utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 01211 helyrajzi számon 
nyilvántartott útra vonatkozó ingatlan átminősítés és tulajdonjog változás közhiteles ingatlan-
nyilvántartásban  történő  átvezetéséhez  szükséges  intézkedések  megtételére,  valamint  a 
vagyontárgy ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásba történő felvételére. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlése a 26/2012. (II. 23.) Öh. sz. határozatával vállalta a 
Salgótarján  Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesület  ÉMOP-2.1.3-11-
2011-0006 jelű pályázatának költségvetésében megjelölt  beruházási elemek Önkormányzat  általi 
térítésmentes tulajdonba vételét, valamint a vagyontárgyak jellege szerint törzsvagyonként történő 
kezelését. A határozatban elfogadott, a pályázatban megvalósuló beruházási elemek költsége még 25 
%-os Áfa-val lett meghatározva. A hatályos Áfa törvény értelmében a beruházási elemek 27 %-os 
Áfával lettek átszámítva.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 97/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  26/2012.  (II.23.)  Öh.  sz.  határozatát  az  alábbiak 
szerint módosítja:
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  vállalja  a  Salgótarján  Helyi 
Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesület  ÉMOP-2.1.3-11-2011-0006  jelű 
pályázatának  az  1.  számú  melléklet  szerinti  módosított költségvetésében  megjelölt  beruházási 
elemek  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  általi  térítésmentes  tulajdonba  vételét, 
valamint a vagyontárgyak jellege szerint törzsvagyonként történő kezelését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19) Javaslat  a  „Kiemelt  turisztikai  termék  -  és  attrakciók  fejlesztése”  című  pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Észak - magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került 
az  ÉMOP-2.1.1/A-12.  kódszámú  „Kiemelt  turisztikai  termék  –  és  attrakciók  fejlesztése”  című 
kiemelt  projekt felhívás, amely lehetőséget nyújt  a Novohrad – Nógrád Geopark magyarországi 
működési területén meghatározó jelentőséggel bíró turisztikai vonzerők fejlesztésére.  A tervezett 
fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak a látogatók számának, illetve a vendégéjszakák számának a 
növeléséhez. A kiemelt felhívás egyik fő célkitűzése a régió egyedi értékein, alapvetően a természeti 
és épített  örökségen alapuló nemzetközi jelentőségű turisztikai vonzerők, termékek és tematikus 
hálózatok fenntartható fejlesztése. Május 7-ig kell a projektötletet benyújtani, ezért döntöttek úgy, 
nem  utólagos  jóváhagyásra  kerül  az  előterjesztés  a  Közgyűlés  elé,  hanem  inkább  az  ülést 
megelőzően kapják kézhez a képviselők. Nincs benne újszerű elem, az egyes projektelemeket  az 
Önkormányzat  már  előkészítette  különböző  pályázatokra,  ugyanis  bármennyire  is  furcsa 
némelyeknek,  de  a  városvezetés  stratégiában  gondolkodik.  A  turisztikát  részben  az  aktív 
turizmuson,  a  kerékpáros,  lovas,  gyalogos  turizmuson,  részben  pedig  az  ipartörténeti  emlékek 
turisztikai hasznosítása, jelesül a bányás emlékek turisztikai hasznosítása mentén képzelik el. Ennek 
érdekében összeállítottak egy nagy programot, melynek egyes elemei az évek alatt már eljutottak 
valamilyen szintre. Most van meg a lehetőség, hogy néhány elemet felfűzzék egésszé, természetesen 
a Geoparkra alapozva, így nem csak Salgótarján területén, hanem további 30 település területére 
lehet fejlesztéseket hozni a térségbe. Vezető partnerként a salgótarjáni önkormányzat jelenjen meg, 
partnere  a  Novohrad  Nógrád  Geopark  Kft.  A  pályázat  elbírálása  a  Nemzetgazdasági 
Minisztériumban indul, amely a források tekintetében nyilatkozik. A Fejlesztési Minisztériumon és a 
közreműködő szervezetén keresztül történik a részletes kidolgozás.  A projektötlet  lényege,  hogy 
kétpólusú Geopark  látogatóközpont  jelenjen meg.  Egyrészt  Salgóbányán,  a  Kaszinó épületében, 
másrészt  abban  az  épületben  Eresztvényben,  melyet  a  Kft.   megvásárolni  szándékozik.  A 
középpontban az itt lévő, valamint a Zagyvaróna térségében lévő turisztikai fejlesztések vannak. A 
részleteket  a  munkatársak  most  dolgozzák  ki,  folyamatosan  tájékoztatni  fogja  a  Közgyűlést  a 
témában. Nagyságrendileg 1 milliárd forintos fejlesztésről van szó, tehát valóban kiemelt projekt.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 98/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  ÉMOP-2.1.1/A-12.  kódszámú 
„Kiemelt  turisztikai  termék  –  és  attrakciók  fejlesztése”  című  kiemelt  projekt  felhívásra  a 
pályázat benyújtását, továbbá a konzorciumvezetői feladatok Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata általi ellátását. 
Határidő: 2012. május 7. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy amennyiben a pályázat az I. 
fázisán sikeresen szerepel, abban az esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
fejlesztéshez szükséges önerőt az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20) a) Javaslat  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  által  beadott  pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club a látvány-csapatsport 
támogatás keretében pályázatot  kíván benyújtani  a  2012/2013-as időszakra a  Magyar  Kézilabda 
Szövetséghez. Az Egyesület a kidolgozott sportfejlesztési program szerint a Salgótarján 2429 hrsz.-
ú  Tó-Strand  elnevezésű  ingatlannak  3000m2 területű  részletén  egy  új,  könnyűszerkezetes 
sportcsarnok felépítését tervezi, előreláthatólag 600.000.000.-Ft összegben.  A kérelem jóváhagyása 
esetén az Egyesület a bekerülési érték 70 %-ának, azaz 420.000.000.- Ft-nak megfelelő összegű 
támogatásra válik jogosulttá adókedvezmény formájában. A fennmaradó 180.000.000. - Ft önerő 
biztosítását  az  Egyesület  vállalja  magára. A jóváhagyás  feltétele,  hogy az  Egyesület  vállalja  a 
beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  15  évben  az  ingatlan  sportcélú  hasznosítását, 
valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának – jelen esetben az Önkormányzat – előzetes 
írásbeli  hozzájárulását  arról,  hogy  erre  az  időtartamra  a  Magyar  Állam  javára  az  ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog legyen bejegyezve. 
Az  ingatlan  érintett  a  „Salgótarján  Tóstrand  területen  megvalósítandó  Salgótarjáni  Aquavital 
Élménypark,  Kulturális-,  és  Egészségcentrum  kialakítása”  néven  megvalósítandó  fejlesztési 
projektben  is.  Az  együttműködési  megállapodás,  amely  az  Önkormányzat  és  a  Gama-Aqua 
Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. között jött létre, a Kft. -nek 2012. augusztus 31-ig ad lehetőséget 
a jogerős építési engedély, valamint az Önkormányzat által előzetesen jóváhagyott engedélyezési 
tervdokumentáció  beszerzésére.   Ennél  fogva  bármilyen,  az  adott  területet  érintő  beruházás 
megvalósításának előfeltétele az együttműködési megállapodás megszüntetése, illetve módosítása. 
A napokban tárgyalt a cég tulajdonosi körével, ilyen fejlesztés esetén hozzájárulnak a szerződés 
módosításához, nem gördítenek akadályt a területen megvalósuló fejlesztés elé.
Az Egyesület írásban nyilatkozott arról, hogy a megépült Kézilabda csarnok üzemeltetésére céget 
szándékozik  létrehozni,  amely  Önkormányzati  támogatás  nélkül  üzemelteti  a  létesítményt.  Az 
Egyesület és az Önkormányzat évente szerződésben rögzíti az együttműködés feltételeit.
Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők. 

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

A Közgyűlés 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 99/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub (3102 
Salgótarján, Erkel köz 38. a továbbiakban: Egyesület) által Magyar Kézilabda Szövetséghez (a 
továbbiakban:  MKSZ)  benyújtott,  a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggő 
sportfejlesztési  program  keretében  tervezett  beruházás  megvalósítását  támogatja.  Az 
Önkormányzat a fenti fejlesztéshez támogatást nem nyújt, a beruházáshoz szükséges önerőt az 
Egyesület biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A  Közgyűlés  a  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  esetén  előzetesen  hozzájárul  az 
önkormányzat  tulajdonában lévő a 2429 hrsz-ú,  Tó-Strand megnevezésű 60.220 m2 területű 
ingatlanra  az  Egyesület  által  igénybe  vett  adókedvezmény  mértékéig,  de  legfeljebb 
420.000.000.-  Ft,  azaz  Négyszázhúszmillió  forint  erejéig  a  Magyar  Állam  javára  történő 
jelzálogjog bejegyzéséhez, abban az esetben, ha  a Gama-Aqua Ingatlanfejlesztő és Beruházó 
Kft. a  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatával  2010.  december 16-án megkötött 
190/2011.  (X.27)  Öh.  sz.  határozattal  módosított   „Salgótarján  Tóstrand  területen 
megvalósítandó  Salgótarjáni  Aquavital  Élménypark,  Kulturális-,  és  Egészségcentrum 
kialakítása”  néven  megvalósítandó  projekthez  kapcsolódó  együttműködési  megállapodás 
megszűnik, vagy módosul.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város  Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben a MKSZ a jelen 
határozat  1.  pontjában meghatározott  sportfejlesztési  programot jóváhagyja,  és a támogatási 
igazolást  kiállítja,  a jelen határozat  2.  pontjában meghatározott  ingatlan a melléklet  szerinti 
3000 m2-nyi területét, mely tartalmazza a felépítmény beépített alapterületét és a hozzátartozó 
kiszolgáló területet, 15 év időtartamra térítésmentes használatba adja az Egyesület részére. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a térítésmentes használatra és a beruházással érintett 
ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozó szerződést terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a közgyűlés augusztusi ülése

b)  Javaslat a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület által beadott pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Sportiskola Sportegyesület az előbb említett látvány-
csapatsport támogatás keretében pályázatot kíván benyújtani a 2012/2013-as időszakra a Magyar 
Labdarúgó  Szövetséghez  tárgyi  eszköz  beruházásra,  felújításra.  Az  Egyesület  által  kidolgozott 
sportfejlesztési  program tartalmazza  a  4931/2  helyrajzi  számú  Forgách  úti  Sporttelep  egyik 
labdarúgó  pályájának  füvesítését  és  labdafogó  hálóval  történő  ellátását  összesen  26.000.000.-Ft 
összegben.  A  kérelem  jóváhagyása  esetén  az  Egyesület  a  bekerülési  érték  70  %-ának,  azaz 
18.200.000.- Ft-nak megfelelő összegű támogatásra válik jogosulttá adókedvezmény formájában. A 
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fennmaradó 7.800.000. - Ft önerőt az Egyesület biztosítja. A jóváhagyás többi feltétele megegyezik 
az előbbiekben elhangzottakkal. 
A sporttelep tulajdoni lapján 2013. 08. 17.-ig elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve a 
Magyar  Állam javára,  a  jogosult  képviselője  a  sportért  felelős  önkormányzati  miniszter.  Ennek 
megfelelően a jelzálogjog bejegyzésének feltétele a jogosult hozzájáruló nyilatkozata. A Sportért 
Felelős Államtitkárság tájékoztatása szerint a törvény ismételt módosítását kezdeményezték annak 
érdekében,  hogy  a  méltányossági  hozzájárulások  megadhatóak  legyenek.  A  sikeres  pályázat 
benyújtásához a Közgyűlés feltételes hozzájárulása is elegendő.
Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.

Ercsényi Ferenc visszaérkezik az ülésterembe. Jelen lévő képviselők száma 11 fő.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal – Ercsényi Ferenc képviselő úr nem szavazott – egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

Ercsényi Ferenc: Személy szerint ő is megszavazta, csak nem működött a készüléke.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Nem működött,  mivel  Képviselő  úr  kikapcsolta.  Javasolja,  hogy 
ismételjék meg az előterjesztésre vonatkozó szavazást.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 100/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Sportiskola  Egyesület  (3100 

Salgótarján,  Bartók  Béla  út  10.  a  továbbiakban:  Egyesület)  által  Magyar  Labdarúgó 
Szövetséghez  (MLSZ)  benyújtott,  a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggő 
sportfejlesztési  program  keretében  tervezett,  a  melléklet  szerinti  beruházás  megvalósítását 
támogatja.  Az  Önkormányzat  a  fenti  fejlesztéshez  támogatást  nem  nyújt,  a  beruházáshoz 
szükséges önerőt az Egyesület biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A  Közgyűlés  a  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  esetén  előzetesen  hozzájárul  az 
önkormányzat tulajdonában lévő a 4931/2 hrsz-ú, Forgách úti Sporttelep megnevezésű 9898 m2 

területű ingatlanra az Egyesület  által  igénybe vett  adókedvezmény mértékéig,  de legfeljebb 
18.200.000.-  Ft,  azaz  Tizennyolcmillió-kétszázezer  forint  erejéig  a  Magyar  Állam  javára 
történő jelzálogjog bejegyzésére,  azzal a feltétellel,  hogy ahhoz az elidegenítési  és terhelési 
tilalom jogosultja hozzájárul.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ Amennyiben az 1. pontban meghatározott sportfejlesztési programot az MLSZ jóváhagyja, és a 
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támogatási  igazolást  kiállítja,  az Önkormányzat  a 2.  pontban meghatározott  ingatlant  15 év 
időtartamra  térítésmentes  használatba  adja  az  Egyesület  részére.  A  Közgyűlés  felkéri  a 
polgármestert, hogy a térítésmentes használathoz tartozó szerződést terjessze a Közgyűlés elé 
jóváhagyásra.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a közgyűlés a sportfejlesztési programnak az MLSZ által történő elfogadását  

követő ülése

c)  Javaslat  a  Gagarin  Diák-Sportegyesület  által  beadott  pályázathoz  kapcsolódó 
nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Gagarin  Diák-Sport  Egyesület  szintén  a  látvány-csapatsport 
támogatás keretében pályázatot kíván benyújtani a 2012/2013-as időszakra a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez  tárgyi  eszköz  beruházásra,  felújításra.  Az  Egyesület  a  sportfejlesztési  programja 
szerint a  Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon székhelyéhez tartozó sportudvaron 
egy  többfunkciós,  20X40  m  méretű  sportpálya  kialakítását  tervezi,  összesen  13.398.980.-Ft 
összegben. Az Egyesület a bekerülési érték 70 %-ának, azaz 9.379.285.- Ft-nak megfelelő összegű 
támogatásra válik jogosulttá adókedvezmény formájában. A fennmaradó 4.019.695. Ft önerőt az 
Önkormányzata biztosítja. A program jóváhagyásának szintén feltétele, hogy az Egyesület vállalja a 
beruházás  üzembe  helyezését  követő  legalább  15  évben  az  ingatlan  sportcélú  hasznosítását, 
valamint benyújtja az Önkormányzat  előzetes írásbeli hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzésére.
Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 101/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gagarin Diák-Sportegyesület (3100 Salgótarján, 
József A. u. 2. a továbbiakban: Egyesület) által Magyar Labdarúgó Szövetséghez jóváhagyásra 
benyújtott,  a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggő  sportfejlesztési  program 
keretében tervezett,  a  mellékelt  költségvetés  szerinti  beruházás  megvalósítását  támogatja.  A 
fejlesztéshez szükséges önerő 4.019.695.- Ft, amelyet a Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése  helyi  önkormányzati  fejezetének  felhalmozási  kiadások  csoportjának  SKÁID 
székhelyintézmény  sportpálya  elnevezésű  kiemelt  előirányzata  terhére  az  egyesület 
költségvetési támogatásaként biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A  Közgyűlés  a  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  esetén  előzetesen  hozzájárul  az 
önkormányzat  tulajdonában lévő a  4159 hrsz-ú,  a  Salgótarján József  Attila  út  2.  Általános 
Iskola megnevezésű 4667m2 területű ingatlanra az Egyesület által igénybe vett adókedvezmény 
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mértékéig,  de  legfeljebb  9.379.285,-  Ft,  azaz  Kilencmillió-háromszázhetvenkilencezer-
kettőszáznyolcvanöt forint erejéig a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzésére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott sportfejlesztési 
programot az MLSZ jóváhagyja,  és a támogatási  igazolást kiállítja,  a Salgótarjáni Központi 
Általános Iskola és Diákotthon a 2. pontban meghatározott ingatlan sportudvarán megvalósuló 
20X40m méretű többfunkciós sportpályát érintő ingatlanrészt 15 év időtartamra térítésmentes 
használatba adja az Egyesület részére. A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola  és  Diákotthon  igazgatóját,  hogy  a  térítésmentes  használatra,  illetve  a  létesítmény 
sportcélú hasznosítására vonatkozó megállapodást  terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Felelős: Simon Tibor Igazgató 
Határidő: a közgyűlés a sportfejlesztési programnak az MLSZ által történő elfogadását  

követő ülése

21) Javaslat   az  önkormányzati  felzárkóztatási  támogatás  igénybevételének  részletes 
feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben foglalt pályázat benyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az 5/2012. (III.1.) BM rendelet szerint az önkormányzat a település 
önfenntartó  képességének  javítására  (I.  célterület),  illetve  a  helyi  foglalkoztatás  bővítésére,  az 
értékteremtő  közfoglalkoztatás  megvalósítására  (II.  célterület)  feladathoz  kötött  vissza  nem 
térítendő támogatást igényelhet. Ennek a maximális összege az önkormányzat esetében  39.000 e Ft. 
A rendelet lehetőséget nyújt az I. célterületen belül önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök 
felújítására, beszerzésére, valamint a II. célterületen belül beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek 
biztosítására.  A pályázat benyújtásának határideje az igényelni kívánt célok támogatása esetében 
2012.  május  2.  Az önkormányzat  jelen  pályázat  keretében kommunális  és  útépítésre  vonatkozó 
eszközbeszerzésre, valamint kültéri építőanyag beszerzésre igényel támogatást. Az előterjesztést az 
ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 102/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati 
felzárkóztatási  támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről  szóló  5/2012.(III.1.)  BM 
rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök 
felújításának, beszerzésének, valamint az 1. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt beltéri és kültéri 
építőanyag-szükségletek  biztosításának  támogatására  irányuló  pályázat  benyújtására  az 
alábbiak szerint:
- kommunális és útépítésre vonatkozó eszközbeszerzés, igényelt támogatás: 31.637.912 Ft,
- kültéri építőanyag beszerzés, igényelt támogatás: 7.362.088 Ft.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. május 02.

2./ A Közgyűlés az 1. pontban megjelölt pályázat útján beszerzett eszközöket a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  között  2012. 
március  29-én  létrejött  közszolgáltatási  szerződésben,  valamint  a  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között 2011. december 1-
jén létrejött közfeladat ellátási megállapodásban foglalt feladatok ellátására a Nonprofit Kft-nek 
legalább  3  év  időtartamra  ingyenesen  használatba  adja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert az erre vonatkozó szerződés megkötésre.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A Közgyűlés az 1. pontban megjelölt pályázat útján beszerzett anyagokat a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  között  2011. 
december  1-jén  létrejött  közfeladat  ellátási  megállapodásra  hivatkozással  az  abban  foglalt 
feladatok végrehajtásához – az  önkormányzati  tulajdonú közterületeken való beépítésre  – a 
Nonprofit Kft-nek átadja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

22) Javaslat    Salgótarjáni  pihenőparkok  és  játszóterek,  ezek  környékeinek rendbetétele 
című startmunka-programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja  2012. 
április  20-án  azzal  kereste  meg  az  Önkormányzatot  és  a  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-t,  hogy 
„Salgótarjáni  pihenőparkok és  játszóterek,  ezek  környékeinek  rendbetétele  program startmunka-
program” címmel lehetőség van közfoglalkoztatási kérelem benyújtására. A támogatás segítségével 
elsősorban  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  részesülők  foglalkoztathatók,  azonban 
indokolt esetben az álláskeresési nyilvántartásban szereplő személy is bevonható a programba. A 
foglalkoztatás  a  munkaügyi  központ  illetékes kirendeltségének munkaközvetítésével  jön létre.  A 
Startmunka-programban  8  órás  foglalkoztatás  lehetséges.  A  mintaprogram  megvalósításához 
javasolt költségkeret nem haladhatja meg a 120.000 Ft/fő/hó összeget. A Foglalkoztatási Kft. ennek 
alapján 50 fő napi 8 órás foglalkoztatását tervezte június 1-től november 30-ig.
Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Turcsány László: Megelőzve a pályázatot a Salgó Vagyon Kft. és a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
nagyon szépen rendbe hozta a Dolinkát a május 1-jei rendezvényekre. Köszönetet mond érte az 
MSZP frakció  nevében  is,  mivel  ők  tartanak  ott  majálist.  Kér  mindenkit,  hogy vigyázzanak  a 
rendre.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 103/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 
 
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek a 

Munkaerő-piaci  Alap  Közfoglalkoztatás  kiadásai  2012.  évi  előirányzatának  terhére  indított 
Startmunka-program  keretében  a  „Salgótarjáni  pihenőparkok  és  játszóterek,  valamint  ezek 
környékeinek  rendbetétele  program”  megvalósítására,  50  fő  foglalkoztatására  vonatkozó 
kérelme benyújtását jóváhagyja. 
A Közgyűlés vállalja,  hogy ezen közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan tervezett  önerőt  (3.600 
eFt)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2012.  évi  költségvetésében  a 
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő céltartalék terhére biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. április 30.

2./ A  Közgyűlés  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott  foglalkoztatás  zavartalanságának 
biztosításához  szükséges  tervezett  összeget  (13.334  eFt)  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.  részére  előfinanszírozza  azzal,  hogy azt  a  pályázati  támogatás  megérkezését 
követően  haladéktalanul,  de  legkésőbb  2012.  december  20.  napjáig  vissza  kell  fizetnie  az 
önkormányzat  elszámolási  számlájára.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  erre 
vonatkozó  szerződés  megkötésére,  valamint  felkéri  a  2012.  évi  költségvetési  rendelet 
módosítására vonatkozó javaslat beterjesztésére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

23) Javaslat a Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelyének tulajdoni helyzetével 
és további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés már több alkalommal tárgyalta a témát, a salgótarjáni 
önkormányzat  az  első,  a  térítésmentes  tulajdonjog  átvételére  vonatkozó  írásos  megkeresését  a 
Nógrád Megyei Önkormányzat irányába 2011. októberében küldte meg. A térítésmentes tulajdonjog 
átvétellel  együtt  a  városi  önkormányzat  átveszi  a  megyei  önkormányzat  által  elkészített 
projektötletet is. Tisztázódtak a kérdéses körülmények, így a megyei közgyűlés is a mai ülésén hoz 
döntést a témában. Salgótarján abban az időszakban nyújtotta be igényét, amikor elindult az átadás-
átvétel a megye és az állam között, a Kormányhivatal részvételével. A salgótarjáni önkormányzat 
azt kérte, hogy az átadás-átvétel előtt, közvetlenül kapja meg a tulajdonjogot és 2012. február 1-től 
már  működtetné.  Közben  azonban  az  eljárási  rend  értelmében  megállt  a  folyamat.  A megyei 
önkormányzat 2012. április 18-ai keltezéssel az MNV Zrt-től megkapta az a nyilatkozatot, miszerint 
többek között több más ingatlannal együtt, ez a Bányászati Kiállítóhely sem képezi az átadandó 
vagyon részét. Ez azt jelenti, hogy a megye közvetlenül át tudja adni a városi önkormányzatnak 
térítésmentesen. A Bányászati Kiállítóhely könyv szerinti értéke meghaladja a 80 millió forintot, a 
tulajdonba vétel  2012.  május  15-tel  történik  meg.  Kezelője  a  korábbi  döntésnek megfelelően a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. lesz.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 104/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ A Közgyűlés  a  Nógrádi  Történeti  Múzeum Bányászati  Kiállítóhelyre  vonatkozó,  210/2011.
(XII.15.) Öh. számú határozattal jóváhagyott Megállapodás 1. számú módosítását a melléklet 
szerint  jóváhagyja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  módosítás 
aláírására. 
Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott 
Megállapodás III/4. pontja alapján Nógrád Megye Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  között  2012.  január  13-án  megkötött  Ingyenes  Vagyonátruházási 
Szerződés  olyan  tartalmú  módosítását  aláírja,  amely  szerint  a  tulajdonba  és  birtokba  adás 
időpontja 2012. május 15. napja. 
Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott 
Megállapodás  III/8.  pontja  alapján  a  Nógrád  Megyei  Intézményfenntartó  Központ  és 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  a  Bányászati  Kiállítóhely  további 
működtetése tárgyában 2012. január 13-án megkötött megállapodás olyan tartalmú módosítását 
aláírja, amely szerint a kiállítóhely működtetésre történő átvételének időpontja 2012. május 15. 
Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ A Közgyűlés  a  10/2012.(I.26.)Öh.  számú  határozata  4-5.  pontja  módosításával  utasítja  a 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a  Nógrád  Megyei 
Múzeumi  Szervezettel  kötött  kölcsönszerződés  és  szakmai  együttműködési  megállapodás 
hatályba lépésének 2012. május 15-re közös megegyezéssel történő módosítására, továbbá a 
működési engedéllyel kapcsolatot kérelem benyújtására intézkedjen. 
Határidő: a) a  kölcsönszerződés  és  a  szakmai  együttműködési  megállapodás  módosítására: 

2012. május 15. 
b) a  működési  engedéllyel  kapcsolatos  intézkedésre:  a  fenntartó  személyében 

bekövetkezett változást követő 20. nap
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

24) Javaslat  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a KIGSZ igazgatójának 
Fodorné Kovács  Erzsébetet  választotta  meg 2007. június 1.  napjával.  Fodorné Kovács  Erzsébet 
2012. április 23-án írásban kérte határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 2012. április 30. 
napjával  – közös megegyezéssel – történő megszüntetését, illetve magasabb vezetői megbízásának 
visszavonását,  amihez  a  Közgyűlés  hozzájárulása  szükséges.  A  KIGSZ  magasabb  vezetői 
álláshelyének 2012. május 1-jével történő megüresedése miatt  a Kjt. alapján pályázatot kell kiírni. 
A pályázatot  a  megbízási  jogkör gyakorlója írja ki.  A pályázati  eljárás befejezésének idejére  az 
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intézményvezetői feladatok ellátását a KIGSZ humánpolitikai és műszaki igazgató helyettese látja 
el. 

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 105/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ A Közgyűlés  az érintett  írásban benyújtott  kérelme alapján,  Fodorné Kovács  Erzsébetnek a 
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) igazgató elnevezésű 
magasabb vezetői megbízását  2012. április 30. napi hatállyal visszavonja és az intézménynél 
fennálló közalkalmazotti jogviszonyának 2012. április 30. napi hatállyal közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez hozzájárul.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a KIGSZ magasabb vezetői beosztásának betöltésére a 1. számú melléklet szerint 
pályázatot ír ki.
A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ, valamint Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján közzé kell tenni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés a magasabb vezetői pályázat véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján három tagú szakmai bizottságot 
hoz létre. A bizottság személyi összetétele:
Fenyvesi Gábor elnök
Dr. Bercsényi Lajos tag
Szabó Ferenc tag

A szakmai bizottság feladata: a beérkezett pályázatok véleményezése.
Határidő: 2012. július 24.
Felelős:  Fenyvesi Gábor a bizottság elnöke

4./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szakmai  bizottság  véleményének 
figyelembevételével,  a  Közgyűlés  elé  terjessze  be  személyi  javaslatát  a  KIGSZ  magasabb 
vezetői beosztásának betöltésére.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ A Közgyűlés 2012. május 1. napjától kezdődően az intézmény magasabb vezetői  beosztásának 
betöltésére  kiírt  pályázat  eredményes  lezárásáig,  de  legkésőbb 2012.  augusztus  31.  napjáig 
Maruzs Viktóriát a KIGSZ humánpolitikai és műszaki igazgató helyettesét megbízza a KIGSZ 
intézményvezetői feladatainak munkaköre melletti ellátásával, részére a megbízás időtartamára 
100.000 Ft/hó  összegű helyettesítési díjat állapít meg.
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25) Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2011. évi hatósági tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Szaniszló Éva, a Gyámhivatal vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
Dr.  Bartáné  dr.  Plantek  J.  Judit,  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és 
Gyámhivatalának vezetője, aki előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Gyámhivatal  2011. évi hatósági tevékenységéről szóló tájékoztató 
a  tárgyi  és  személyi  feltételek  bemutatásán  kívül  tartalmazza  az  egyes  ügytípusokra  jellemző 
adatokat.  Részletezi  a  pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások  közül  a  gyermektartásdíj  állami 
megelőlegezésére és az otthonteremtési támogatásra vonatkozó, a gyermekek vér szerinti családból 
való  kiemelése  okán  az  ideiglenesen  elhelyezett,  valamint  a  családba  fogadott  kiskorúakra 
vonatkozó  adatokat.  Tájékoztatást  ad  a  gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  álló  kiskorúak 
helyzetéről, az intézményes nevelésben részesülő átmeneti és tartós nevelt gyermekek helyzetéről, 
az  utógondozói  ellátásról.  Bemutatja  a  kapcsolattartások szabályozásában  és  végrehajtásában,  a 
kiskorúak házasságkötésének engedélyezése és  a  családi  jogállás  rendezése ügyében lefolytatott 
eljárások  adatait.  Kitér  a  gondnoksági  ügyek  közül  a  gyámhivatal  illetékességi  területén  lévő 
gondnokság  alatt  álló  személy  ügyeinek  intézésére,  a   hivatásos  és  nem hivatásos  gondnokok 
kirendelésére,  munkájuk  irányítására  és  a  bíróság  előtti  felülvizsgálati  eljárások  lefolytatására. 
Részletezi a kiskorúak és a gondnokoltak vagyoni ügyeinek intézését, a pénz és ingatlan vagyonra 
vonatkozó, valamint a gyámok és gondnokok éves számadására vonatkozó adatokat. Tájékoztatást 
ad a gyámhivatal tevékenységének felügyeletéről. 
Az előterjesztést áttekintve látható, hogy milyen szerteágazó és lelkileg is nehéz feladatot látnak el a 
Gyámhivatal  dolgozói, rengeteg üggyel foglalkoznak, jó minőségű munkával.  Ezúton is köszöni 
irodavezető asszonynak és munkatársainak a munkát. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Fekete  Zsolt: Kiemeli,  az  ügyiratforgalomra  vonatkozó  adatokat.  A  11.992  ügyiratból  1.632 
határozat és 1.927 végzés született 6 ügyintézőtől 1 év alatt. 5 fellebbezés során csak 2 határozatot 
változtatott  meg  a  másodfokú  hatóság,  és  2  határozatot  semmisített  meg,  mindez  ezrelékes 
hibaszázalék alatt van. A Népjóléti Bizottság ülésén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának képviselője is kiemelte a Gyámhivatal magas színvonalú munkát.
Kéri az arra vonatkozó intézkedést, hogy a hivatásos gondnokok munkájuk elvégzéséhez megfelelő 
infrastruktúrát kapjanak, ugyanis az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a folyosón került 
sor megbeszélésre, esetleg pénzátadásra, amely egyáltalán nem szerencsés.
Felhívja a figyelmet  a tájékoztatóban szereplő számok mögötti  tendenciákra is.  Az elmúlt  évek 
során 59 gyermekből már 18 volt különleges szükségletű, 15 gyermek volt speciális szükségletű. A 
speciális szükségletű gyermekek többségében antiszociális viselkedésűek, a bűnözés lehetőségével 
fertőzöttek, sajnos legtöbb esetben már csak kamaszkorban kerülnek be a szakellátás rendszerébe, 
amikor  a  pedagógiai  módszerekkel  már  nem lehet  segíteni,  hogy a  társadalom hasznos tagjává 
váljanak.  Véleménye szerint  mind a  jelzőrendszernek,  mint  a  Népjóléti  Irodának még nagyobb 
hangsúlyt kellene fordítani a rászoruló és sérült gyermekek minél előbbi szakellátásba kerüléséről, 
mert ott lehet hathatósan segíteni. 
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Másik nagy probléma, amelyet már le mernek írni dokumentumban is, a drog, mely már kisiskolás 
korúaknál  is  megjelenik,  de  főként  a  fiatalokat  fertőzi  egyre  nagyobb  számban  és  mértékben. 
Véleménye  szerint  az  önkormányzatnak  hathatós  szerepet  kell  játszani  a  drogprobléma 
csökkentésére.

Dóra Ottó visszaérkezett az ülésterembe. Jelen lévő képviselők száma 12 fő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Fekete Zsolt képviselő úrral, pedagógusként érzékelte, hogy 
a  drogprobléma  kapcsán  nem  lehet  struccpolitikát  folytatni.  Ki  kell  mondani,  hogy  ez 
Salgótarjánban  is  jelen  van,  veszélyezteti  a  gyermekeket.  Az  önkormányzatnak  kötelessége  és 
feladata,  hogy tegyen ellene,  legfontosabb a megelőzés.  Támogatja  a  Rendőrséget  abban,  hogy 
razziákat  tartsanak  a  szórakozóhelyeken.  Az  iskolák  felelőssége  is  nagy,  hiszen  sokszor 
tapasztalható, hogy a család nem tölti be azt a szerepet, amit be kellene töltenie.

Dr. Szaniszló Éva: Megköszöni a dicsérő szavakat maga és munkatársai nevében.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

26) Javaslat Borşa várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő két napirendnél testvérvárosi kapcsolat létesítése a téma. 
Mindkét  esetben  a  városok  keresték  meg  az  önkormányzatot,  tehát  nem  Salgótarján  volt  a 
kezdeményező.   Borşa  várossal  hosszú  ideje  van  már  kapcsolat,  a  Radnai-Havasokban  a 
lavinaáldozatok emlékére évről-évre elzarándokolt az önkormányzat kis csapata Eisler Ferenc, majd 
Ricler Katalin képviselők szervezésében. A város polgármestere már két évvel ezelőtt jelezte, hogy 
szeretne  a  két  város  között  testvérvárosi  kapcsolatot  létesíteni.  Előzetes  tárgyalások  folytak, 
megvizsgálták,  mely  területeken  lehetséges  az  együttműködés.  Borşa  határában,  a  Radnai-
Havasokban  történt  tragédia  pedig  olyan  fajta  kötelék  a  két  város  között,  mely  nem  szorul 
indoklásra. 
Nógrád Megyéből indult  egy kapcsolat Kínával,  delegáció is járt az érintett  tartományban. Ez a 
delegáció hozta a jelzést, mely szerint Tongren városának vezetése érdeklődik Salgótarján és térsége 
iránt.  A május közepén zajló testvérvárosi  találkozón már Tongren városa is  5 fős delegációval 
képviselteti magát. A város természetesen nem az a nagyságrend, mint Salgótarján, mint ahogy Kína 
sem az  a  nagyságrend,  mint  Magyarország,  azonban  úgy véli,  lehet  találni  közös  kapcsolódási 
pontokat – társadalmi, gazdasági élet, kultúra, idegenforgalom –  amelyeket érdemes továbbvinni. 
A testvérvárosi megállapodások ünnepélyes  keretek között  a 90.  évforduló alkalmából  rendezett 
testvérvárosi találkozó idején kerülnének aláírásra. Erre a találkozóra minden testvérváros elfogadta 
a meghívást, itt lesznek a városvezetők, művészeti csoportok, 100-120 fő közötti vendéget fogad 
Salgótarján.  Május  19-én  délután  a  Főtéren  a  szabadtéri  színpadon  minden  testvérváros  kap 
bemutatkozási lehetőséget, majd este a JAMKK színháztermében gálaműsorral zárul az esemény.

Dr. Bercsényi Lajos elhagyta az üléstermet. Jelen lévő képviselők száma 11 fő. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 106/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kinyilvánítja  azon  a  szándékát,  hogy  a 
romániai Borşa városával testvérvárosi kapcsolatot létesítsen.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – a melléklet szerinti – az idegenforgalom, a 
népművészet, a néphagyományok ápolása, a képzőművészet és a muzeális értékek megőrzése 
területére vonatkozó testvérvárosi szerződést aláírja.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27) Javaslat Tongren várossal testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 107/2012.(IV.26.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon a szándékát, hogy a kínai 
Tongren városával testvérvárosi kapcsolatot létesítsen.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  a  testvérvárosi  megállapodás  a  városok  társadalmi, 
gazdasági,  kulturális  életének  kölcsönös  megismerésére,  az  idegenforgalom  fejlesztésére 
irányuló együttműködésre vonatkozzon, valamint felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások 
lefolytatására és – a szükséges módosításokkal – a melléklet szerinti testvérvárosi szerződés 
aláírására.
Határidő: 2012. május 20.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Közérdekű bejelentések:

Ercsényi Ferenc: Polgármester Asszonynak és országgyűlési képviselőnek szóló levelet ismertet:

„Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester Asszony, Országgyűlési Képviselő részére.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A  Matolcsy  György  vezette  NGM  legújabb  javaslata  alapján  a  jövőben  bevezetésre  kerül  az  
úgynevezett tranzakciós adó, amely minden banki művelet, pénzmozgás után egy ezreléknyi adóval  
sújtana magánembert és gazdasági szereplőt egyaránt. A tervezet heves tiltakozást váltott ki minden  
érintett  oldalról,  azonban  eddig  nem  esett  szó  az  új  adófajtának  az  önkormányzatokat  érintő  
hatásáról.  Mivel  az  önkormányzat  annak  cégei,  intézményei  és  minden  szereplője  minden  
pénzmozgást kötelesek banki tranzakció keretében lebonyolítani,  így az új adófajta súlyos teher  
Salgótarján,  egyben  minden  magyar  önkormányzat  számára.  Salgótarján  városának  éves  
költségvetése a kerekítés kedvéért mint egy 10 milliárd Ft. Feltételezve, hogy minden forint csak  
egyszer  mozog  banki  tranzakción  keresztül,  ez  minimum  10  millió  Ft  adóterhet  jelent  évente  
Salgótarján számára. 
Megjegyzés: Mindez természetesen alulbecsült érték, hiszen biztonsággal állítható, hogy az éves 10  
milliárd  Ft  nem egyszer  fordul  meg  a  banki  rendszereken  keresztül.  Költségvetési  forintonként  
inkább 2-4 pénzmozgás prognosztizálható, aminek következtében az adóteher is 20-40 millió Ft-ra  
tervezhető évente.

Tisztelt  Polgármester  Asszony!  Önkormányzati  képviselőként  kérjük,  hogy  Országgyűlési  
Képviselőként ne támogassa az új adófajta bevezetését, ellene az önkormányzat Salgótarján városa  
érdekében  minden  lehetséges  fórumon  szólaljon  fel,  azonban  amennyiben  minden  erőfeszítése  
ellenére mégis parlamenti szavazásra kerülne a tervezet, a szavazatával ne támogassa.

Salgótarján, 2012. április 23.

Tisztelettel
A 4 és itt most jelen nem lévő 5. képviselő.”

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Örül minden hozzá beérkező lakossági jelzésnek, erejéhez mérten 
igyekszik azt képviselni a Parlamentben, amelynek eredménye is van. Nem egy esetben volt már 
példa arra,  hogy a kormányzati  előterjesztést  a  FIDESZ-KDNP frakció levett  napirendről,  vagy 
módosított.  A Parlament honlapján nyomon követhető a képviselői munkája, az adatok mutatják 
hány  önálló  és  nem  önálló  indítványa  volt.  Hozzáteszi,  hogy  egy  kicsit  több,  mint  ami  a 
szórólapokon meg szokott jelenni, és a hozzászólás időintervalluma is több. 

Ercsényi Ferenc: Köszöni, hogy Polgármester Asszony megértően és pozitívan fogadta a kérést.
Örömét fejezi ki,  hogy a Dolinkának új „ombudsman”-ja van. Május 1-jén nem csak az MSZP, 
hanem a liberálisok is ott ünnepelnek, várják Turcsány László képviselő urat is a rendezvényre.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatást ad az önkormányzat május 1-jei rendezvényéről, mely a 
Fő téren lesz.  Bízik benne,  hogy képviselő-társai  nem pártszínekben, hanem közgyűlési  tagként 
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fognak ott együtt ünnepelni, sok gazdag program vár mindenkire. Ismerteti a további programokat 
is, április 28-án ünnepli a Vásárcsarnok fennállásának 35. évfordulóját, délután a fogyatékkal élők 
megyei kulturális kavalkádja zajlik a városközpontban. 29-én a Nógrád Táncegyüttes tekintettel a 
nagy érdeklődésre két előadással rendezi meg gáláját a tánc világnapja alkalmából.  

Turcsány László: Az április  28-án délután tartandó fogyatékkal élők napjára invitálja képviselő-
társait, vegyenek részt minél többen a programokon.
Jegyző úr intézkedését kéri egy lakossági megkeresés okán. A Táncsics utca lakóinak tudomására 
jutott,  hogy rekultiváció  címén  a  Hamu-hegyet  újra  át  kívánják  vizsgálni  az  ott  évtizedek  óta 
felhalmozódott, bekerült vas kinyerése okán. A Ferenc telepi lakók szeretnék, ha az önkormányzat 
ezeket a munkálatokat megakadályozná. Kéri, hogy Jegyző úr járjon utána, létezik-e ilyen kérelem 
és milyen stádiumban van az ügy. 
Egy,  a  Törökvész úton lakó polgár  kérte  hogy tolmácsolja,  az  ott  lakók örülnének,  ha az utcát 
Zenthe Ferenc utcának neveznék el. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a felvetéseket egyeztesse személyesen Jegyző úrral, 
aki tájékoztatja a továbbiakról.

Dr.  Ispán  András: Beszámol  a  körzetében  folyó,  a  lakosságot  kedvezően  érintő  munkálatokról. 
Forgách városrészen az erősen elhasználódott járdaterület megújul kb. 1,5 km-en. A Faiskola út és a 
Szérűskert út járdafelülete annyira töredezett, egyenetlen felületűvé vált az elmúlt időszakban, hogy 
azon balesetveszélyes volt a közlekedés, a gyalogosok inkább az úttestet vették igénybe. 
Régóta  húzódó  probléma  a  Vásártéren  társasházak  pincéjének  vízzel  elárasztása.  A Közgyűlés 
döntött arról,  hogy megoldást kell  keresni ebben a kérdésben és megteremtette hozzá az anyagi 
lehetőséget  is.  A Hidrovil  Kft.  végzi  a  kivitelezési  munkálatokat,  első  ütemben  az  Alagút  út 
környékén.  A  talajszint  alá  helyezett  csövekkel  vezetik  el  a  többletvizet  kanálisokba  és  a 
csatornahálózatba. Nagyon jó eredménnyel végezték a munkát,, ugyanis azon a területen már el is 
tűnt a víz a pincékből. A lakosság köszönetét tolmácsolja a Hidrovil Kft-nek, Telek Gézának a jó 
munkáért.

Dóra Ottó: Technikai típusú felvetése van, kéri Jegyző urat az intézkedésre. Jelen Közgyűlésen is 
több  rendezvényről  volt  szó,  amelyet  adott  esetben  intézmények,  városi  civil  szervezetek 
szerveznek.  Több  esetben  előfordult,  hogy  rendezvényekről  a  képviselők  sajnos  csak  utólag 
értesültek.  Javasolja,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  küldje  meg  az  intézményeknek,  civil 
szervezeteknek a képviselők e-mail  címét,  ahová azok eljuttathatják a  rendezvények meghívóit, 
mely így nem kerül számukra költségbe. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jó javaslatnak tartja a felvetést, a Polgármesteri Hivatal továbbítani 
fogja  az  e-mail  címeket.  Elmondja,  hogy  a  friss  programok  a  város  honlapján,  illetve  a 
www.szekyne.com honlapon is megtalálhatóak
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő ülés várható időpontja a munkatervtől eltérően 2012. 
május  24.   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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	A beszámolóból kiemelendő, hogy 2011-ben a közalapítvány forrás hiányában nem tudta folytatni korábbi, kiterjedt pályázati tevékenységét, nem tudott eleget tenni közhasznú feladatainak. Ennek indoka az, hogy a költségvetési törvény 2010 óta nem tartalmaz támogatási összeget a megyei közoktatási közalapítványok számára. Anyagi lehetőségeik beszűkülése miatt az alapítóknak sem állt módjában saját forrásból támogatni a közalapítványt. A kuratórium más, külső forrásból is igyekezett támogatáshoz jutni, azonban ez a törekvésük sem vezetett eredményre. 

