
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Huszár Máté és Szabó 
Ferenc Gábor az ülést megelőzően bejelentette távolmaradását, jelenlévő képviselők száma 13 fő. 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  a  tárgysorozatra vonatkozóan elsőként sorrend módosítást javasol, 
mely szerint a meghívóban 3, 4 és 10. napirendi pontként jelzett előterjesztéseket a Közgyűlés 1, 2, 
és 3. napirendi pontként  tárgyalja.
Ezt követően javasolja a tárgysorozatba felvenni:

- 4.  napirendi  pontként a  „Javaslat  az  „Idegenforgalmi-várostisztasági”  országos 
közfoglalkoztatási programban való részvétel jóváhagyására” c. előterjesztést Eötvös Mihály 
alpolgármester úr előterjesztésében,

- 14.  napirendi pontként a „Javaslat közoktatási intézmények Iskolai tehetséggondozás című 
pályázatainak  jóváhagyására”  c. előterjesztést  dr.  Romhányi  Katalin,  a  Népjóléti  Iroda 
vezetője előterjesztésében, 

- 15.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának a 
„Salgótarjáni  fiatalok  biztonságosabb  jövőjéért”  című  pályázatban  együttműködő 
partnerként  való  részvételére”  c.  előterjesztést  dr.  Romhányi  Katalin,  a  Népjóléti  Iroda 
vezetője előterjesztésében,  

- 20.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  kedvezményes 
bérbeadására,  szociális  bolt működtetése céljából”  c. előterjesztést   Tatár Csaba,  a Salgó 
Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója előterjesztésében, 

- 21.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  dr.  Förster  Kálmán  köztéri  szobrának  felállítására, 
valamint  Buczkó György:  Díszkút  és  Tar  István:  Fegyvert  fogó munkás című alkotások 
áthelyezésére” c. előterjesztést  polgármesteri előterjesztésben,

mely előterjesztéseket pótlólagos megküldéssel és az ülést megelőzően kaptak kézhez a képviselők. 
Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.
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További módosító javaslat  nem hangzott  el,  így a Közgyűlés 10 igen szavazattal,  3 tartózkodás 
mellett az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1.) Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 42/2001.(XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

2.) Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. és a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.  
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-be történtő beolvadására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: érintettek

3.) Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  elnyert  pályázat 
önerejének biztosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

4.) Javaslat  az  „Idegenforgalmi-várostisztasági”  országos  közfoglalkoztatási  programban  való 
részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

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

6.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  egyes  tiltott,  közösségellenes 
magatartásokról szóló .../2012.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda  
vezetője

7.) a) Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére
Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 

         ügyvezető igazgatója

b) Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kovács István, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szalai Tiborné, a Kft. könyvvizsgálója

8.) a) Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére
Előterjesztő: László István, a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető   

   igazgatója
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b)Javaslat  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Szalkai Péter, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója

9.) a) Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

b)Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Szabó Ferenc Gábor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

10.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

11.) Javaslat a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt  projekt 
ÁFA-kompenzációjához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12.) Javaslat az Ovi-Foci Programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Molnár Andrea, az Alapítvány elnöke 

13.) Javaslat  a  2012.  évi  szociális  nyári  gyermekétkeztetésre  vonatkozó  támogatási  kérelem 
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

14.)Javaslat közoktatási intézmények Iskolai tehetséggondozás című pályázatainak jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

15.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  „Salgótarjáni  fiatalok  
biztonságosabb jövőjéért” című pályázatban együttműködő partnerként való részvételére 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

16.) Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész
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17.) Javaslat  a  Tóstrand  és  környéke  fejlesztési  projekt  keretében  megkötött  együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

18.) Javaslat a 1850 és 1853 hrsz-ú épületek értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

19.) Javaslat a Vásártéren üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek induló bérleti díjának 
meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

20.)Javaslat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  kedvezményes  bérbeadására,  szociális  bolt 
működtetése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

21.)Javaslat dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítására, valamint Buczkó György: Díszkút és 
Tar István: Fegyvert fogó munkás című alkotások áthelyezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22.) Javaslat  a  Települési  Esélyegyenlőségi  Program  időarányos  teljesítéséről  szóló  beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Pál Helga, esélyegyenlőségi referens

23.) Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2011. évi ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Dr. Bartáné dr. Plantek J. Judit, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának vezetője
- Holecz Istvánné, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ igazgatója 
- Cserkúti Gáborné, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, 
Gyermekjóléti Központ vezetője

 
Zárt ülésen:

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda a polgármesteri tájékoztatót az alábbiakkal egészítette ki. 
A Nógrád Volán Zrt. keresetet nyújtott be az önkormányzat ellen a helyi tömegközlekedésre kötött  
közszolgáltatási  szerződés  módosítása,  valamint  a  2010.  évi  174.463  eFt  veszteség  megtérítése 
iránt. 2012. február 23-i ülésen már tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a Nógrád Megyei Bíróság 
a keresetet első fokon elutasította. A Nógrád Volán Zrt. az elsőfokú bírósági ítéletet megfellebbezte, 
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a bíróság a  fellebbezés  tárgyalását  2012.  május  15.  napjára tűzte  ki.  A legutóbbi  tájékoztatását 
követően az ügyben új fejlemények történtek. Az elmúlt hetekben a Nógrád Volán Zrt., illetve a 
tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt.  képviselői egyeztetést  kezdeményeztek a vitás kérdések 
tárgyalások  útján  történő  rendezése  érdekében.  2012.  május  7-én  Budapesten  az  MNV  Zrt. 
képviselőivel a felek álláspontját tisztázó egyeztetést folytatott le. Ennek alapján megítélése szerint 
van lehetőség a peren kívüli megegyezésre. Erre való tekintettel elfogadta a Nógrád Volán Zrt.-nek 
a  per  szünetelésére  vonatkozó kezdeményezését.  A felek  jogi  képviselői  a  szünetelési  kérelmet 
2012. május 11-én a bírósághoz benyújtották. Jelenleg tehát - hat hónapig - a per szünetel.
Tájékoztatja  a  Közgyűlést  az  elmúlt  héten  lezárult  Testvérvárosi  Találkozóról,  főként  azokat  a 
képviselőket,  akik  közfeladataik  ellátása  miatt  nem  tudtak  részt  venni  a  programokon.  A 
Testvérvárosi Találkozóra 6 országból 8 város képviselőit látta vendégül Salgótarján közel 4 napon 
keresztül. A városban járt a kínai Tongren város küldöttsége is az alpolgármesterük vezetésével. 
Megvitatták az együttműködési megállapodás részleteit,  amelyet a delegáció a felettes szervével 
jóváhagyat és aláírása után küldi vissza Salgótarjánba. Borsa városa új testvérvárosként jelenik meg 
a  város  nemzetközi  kapcsolataiban.  A  testvérvárosi  szerződést  ünnepélyes  keretek  között  a 
Testvérvárosi  Találkozó  Gálaestjén  írták  alá.  A találkozón  képviseltette  magát  Besztercebánya, 
Fülek, Losonc és Gliwice delegációja, valamint művészeti csoportjaik is felléptek. Vantaa városából 
nem érkezett művészeti csoport, de a delegáció mellett ellátogattak a városba a Vantaa-ban működő 
Evangélikus Egyházközösség tagjai, erősítve a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközösséggel való 
kapcsolatukat.  A Találkozón képviseltette  magát  az olaszországi  Vigarano Mainarda városa is  a 
Polgármester  Asszony  vezetésével,  valamint  egy  zenekar  érkezett  a  gálaestre.  Aznap  tragikus 
esemény történt Olaszországban, pokolgépet robbantottak egy iskolában, melynek halálos áldozata 
is lett. A nemzeti gyászra való tekintettel az olasz delegáció úgy döntött, hogy nem lép színpadra. A 
jelenlévők egy perces főhajtással emlékeztek meg a tragikus eseményről.
A  testvérvárosi  delegációkkal  történő  beszélgetések  igazolták  azt,  hogy  jó  döntés  volt  az 
Emlékbizottság  részéről  a  Testvérvárosi  Találkozó  megszervezésének  kezdeményezése.  Minden 
résztvevő jól érezte magát, úgy ítélték meg, hogy nagyon szíves volt a vendéglátás, minden apró 
részletre  kiterjedő  figyelmességgel  fogadta  Salgótarján  a  vendégeket.  Elnyerték  tetszésüket  a 
szervezett  programok,  mint  például  kirándulás  Ipolytarnócra,  Hollókőbe,  illetve  a  Kakuk 
Lovasudvar 90. évfordulóhoz kötött „Salgótarján Nagydíjáért” rendezett díjugrató versenye.
Köszönetet mond a Találkozón Salgótarján részéről fellépő művészeti csoportoknak és tanáraiknak, 
a közreműködő önkormányzati cégek és intézmények vezetőinek. Köszöni továbbá a Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Irodája vezetőjének, Tóthné dr. Kerekes Andreának a színvonalas, precíz előkészítő 
munkát, melyet a Találkozó megszervezése érdekében végzett. 
A Közgyűlés nevében ezúton is gratulál  Alapi Istvánnak, akinek pályafutása az EDDA együttes 
gitárosaként Salgótarjánból indult.  A közelmúltban önálló zenei tevékenységéért  rangos szakmai 
elismerést kapott. 
Gratulál továbbá Szalkai Péternek, akit képviselő-társai a Város Televízió Felügyelő Bizottságának 
elnökeként is ismerhetnek, az amatőr filmszemlén elért első helyezéséért. Szalkai Péter és csapata 
több mint  3  évig dolgozott  a  24 perces  kis  játékfilmen,  amely az egyik zsűritag  szerint  „profi 
hollywoody- filmek kategóriájába is beillene”.
A sport területén is elismerésről számolhat be, Angyal János rangos elismerést kapott az atlétikáért 
végzett tevékenységéért, melyhez sok szeretettel gratulál.
Méltatja továbbá a Salgótarjáni Kosárlabdaklubot is, akik megnyerték az NB1/B bajnoki címet.
A salgótarjáni tehetségek sorát gazdagítja a Megasztár c. műsor döntőse, Radics Gigi. A pénteki 
fináléra mindenkit vár a Főtérre, ahol együtt lehet szurkolni az ifjú énekesnőért.

Ercsényi Ferenc: Nem vitatva a Testvérvárosi Találkozó sikerét, fontosságát és jelentőségét negatív 
észrevételt tesz. Személy szerint a Főtéren töltötte a Találkozó délutánján az időt, ahol salgótarjáni 
mértékkel hemzsegtek a külföldiek. Sajnálatos módon a Tourinform iroda nem volt nyitva, mely 
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véleménye szerint nagy hiba volt. Kitelepült strandokkal kellett volna jelen lenniük, osztogatni a 
megye  szűkebb  és  tágabb  régióra  vonatkozó  prospektusait,  tájékoztatóit.  Nem  tudja,  hogy  az 
irodának ki jelenleg a főnöke, de mindez döbbenetes.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nyilván Képviselő Úr is tudja, csak most nem jutott eszébe, hiszen a 
Közgyűlés előtt is volt az előterjesztés, a Tourinform Iroda fenntartója a Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesület. Az önkormányzat tehát csak közvetett módon vesz részt az irányításban az 
Egyesület tagjaként. Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy a Tourinform Iroda minden vendégnek – 
közel  120  fő  részére  –  ajándékcsomagot  állított  össze,  amelyben  megtalálható  volt  minden 
rendelkezésre álló turisztikai kiadvány. Ezt a Polgármesteri Hivatal kiegészítette egyéb anyagokkal. 
Egyetért  Képviselő  Úrral,  hogy  az  idegenforgalmat  szervező  irodának  minden  apró  részletre 
kiterjedően oda kell figyelni. Azonban megítélése szerint a Tourinform Iroda kimozdult abból az 
állapotból, amelyben hosszú évek óta volt és a kollektívája mindent megtesz azért, hogy jobban 
működjenek. A TDM vezetése felé továbbítani fogja a tett észrevételt. 

Ercsényi  Ferenc: A  Polgármester  Asszony  által  elmondottak  javítanak  valamit  a  képen,  de 
meggyőződése, hogy a Tourinform irodának akkor és ott nyitva kellett volna lennie.

A Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.

1.) Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról szóló 42/2001.(XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  2012.  január  26-ai  ülésén  -  az  egyes  törvények 
alaptörvénnyel  összefüggő módosításáról  szóló 2011. évi  CCI.  törvény alapján -  a  2012.  évben 
alkalmazható  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  mértékét  a  2011.  évi  díjjal  megegyezően 
állapította meg. 2012. április  7-én lépett  hatályba a hulladékgazdálkodási törvény módosításáról 
szóló  2012.  évi  XXVIII.  törvény,  mely  lehetőséget  biztosít  a  2012.  évi  hulladékkezelési 
közszolgáltatási  díj  jogszabályban  előírt  mértékig  történő  emelésére.  Jelen  előterjesztés  a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj 4,1 %-os emelésére tesz javaslatot 2012. július 1-jei hatállyal. 
Az  így  megállapított  díj  a  törvényben  szabályozott  maximális  mértékhez  képest  jelentősen 
alacsonyabb.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta;   a 
Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  
Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Méhes András: A 2012. évre vonatkozó díjról már harmadszorra tárgyal a Közgyűlés. Polgármester 
Asszonyt kérdezi, hogy várható-e még további változás? Az MSZP frakció a januári döntést, a díjak 
2011-es évi szinten tartását támogatta, a jelenlegi emelési javaslatot viszont nem tudja támogatni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A további esetleges törvénymódosításról biztosat nem tud mondani. 
Képviselő Úr is tudja, az önkormányzati munkában is sok esetben előfordul, hogy a mindennapi 
élethelyzetek arra kényszerítik a döntéshozókat, hogy korábbi döntéseiket bírálják felül. Véleménye 
szerint ez így is van rendjén, ez vonatkozik a Parlament munkájára is.
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A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 22/2012.(V. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

2.) Javaslat  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.  és  a  Létesítmény  és  Sport 
Nonprofit Kft. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-be történtő beolvadására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: érintettek

             

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2011. december 15-ei ülésén kinyilvánította, hogy 
egyetért a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.-nek és a Létesítmény és Sport Nonprofit  
Kft.-nek a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit  Kft.-be történő beolvadásával,  meghatározta  a 
gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezetei fordulónapját (2011. december 31.), és rendelkezett 
arról, hogy a beolvadást követően a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. cégformája nem 
változik,  továbbra  is  100%-os  önkormányzati  tulajdonú  nonprofit  kft.-ként  működik.  A 
vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltár-tervezeteket, az egyesülési szerződés tervezetét, valamint 
az alapító okirat módosítását az ügyvezető igazgatók előkészítették, a Felügyelő Bizottságokkal, 
valamint  a  megbízott  könyvvizsgálóval  ellenőriztették.  A  csatolt  dokumentumok  alapján  a 
Közgyűlés megalapozott döntést hozhat a gazdasági társaságok 2012. június 30. napjával történő 
egyesüléséről.  Az előterjesztéshez kapcsolódó Felügyelő Bizottsági véleményeket pótlólag kapták 
meg a képviselők. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 112/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09-006237), a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Cg. 12-09-006247), valamint a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (Cg.  12-09-007321)  alapítója  a  társaságok  egyesülésére 
vonatkozó  előterjesztést  megvitatta,  és  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.-nek, 
valamint a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.-nek a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Kft.-be való beolvadását jóváhagyja.

2.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
ügyvezető  igazgatójának  munkaszerződés  módosítását  az  1.  számú  melléklet  szerint 
jóváhagyja, s felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatóját,  Pusztáné  Belinyák  Ágnest  (szül:  Salgótarján, 
1961. július 05.; anyja neve: Kurucz Erzsébet; lakik: 3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 
18.) 2012. június 30. napjával visszahívja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.) A Közgyűlés megbízza 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)  a  beolvadó  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  záró  beszámolójának 
auditálására,  és  felhatalmazza  a  cég  ügyvezetését,  hogy  a  megbízási  szerződést  a 
könyvvizsgálóval megkösse. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 95.300 Ft+ÁFA összegben 
állapítja meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.a) A  Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  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 
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)  újraválasztja  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft. 
könyvvizsgálójának 2012. június 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időszakra. A 
Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 52.500 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg.

   b.) A Közgyűlés megbízza az AUDIT TEAM Mérleg Felülvizsgáló és Gazdasági Szaktanácsadó 
Bt.-t  a  beolvadó  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.  záró  beszámolójának 
auditálására,  és  felhatalmazza  a  cég  ügyvezetését,  hogy  a  megbízási  szerződést  a 
könyvvizsgálóval  megkösse.  A  Közgyűlés  a  könyvvizsgáló  díjazását  52.500  Ft+ÁFA 
összegben állapítja meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

6.a.) Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
könyvvizsgálóját, Szőllősi Sándort (an.: Molnár Mária; lakik: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 
16.; kamarai tagsági száma: 000223) 2012. június 30. napjával visszahívja.

   b.) A Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának  Németh 
József Tibort (an.: Besenyei Jolán; lakik: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 66. fsz. 1.; kamarai 
tagsági száma: 000195) 2012. június 30. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra 
megválasztja. Díjazását 95.300 Ft+ÁFA /hó összegben állapítja meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

7.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a beolvadó Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagjait, Szalkai Péter (an.: Kugler Anna, szül.: Salgótarján, 1975.12.07., 
lakik: 3104 Salgótarján, Nyírfácska út 4.), Vágvölgyi Lászlóné (ln.: Lőrincz Anna, an.: Harmat 
Anna, szül.: Zagyvapálfalva, 1950.03.26., lakik: 3100 Salgótarján Fáy A. krt. 70.), Fejes László 
(an.:  Dér  Margit,  szül.:  Salgótarján,  1958.03.20.,  lakik:  3104  Salgótarján,  Gorkij  krt.  64.) 

8



tagokat 2012. június 30. napjával visszahívja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

8.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a beolvadó Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjait, Kovács István (an.: Ozsvárt Ilona, szül.: Zagyvaróna, 1938.09.11., 
lakik: 3100 Salgótarján, Béke krt. 116.), Tóth Illés István (an.: Vajó Erzsébet, szül.: Karcag, 
1947.08.30., lakik: 3104 Salgótarján Blaha Lujza út 21.), Kojnok Sándorné (ln.: Fülöp Julianna, 
an.: Fodor Julianna,  szül.: Szilaspogony, 1956.01.10., lakik: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 
21.) tagokat 2012. június 30. napjával visszahívja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

9.a.) Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
felügyelőbizottsági  tagját,  Szabó  Ferenc  Gábort  (an.:  Lantos  Erzsébet,  szül.:  1959.10.29., 
lakik: 3100 Salgótarján, Alagút út 3.) , 2012. június 30. napjával visszahívja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

   b.) A Közgyűlés, mint alapító, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 
tagjának Boros Ilonát (an.: Deák Ilona, szül.: 1958.02.02., lakik: 3100 Salgótarján, Alagút út 
3.) 2012. június 30. napjától 2016. március 24. napjáig terjedő időszakra megválasztja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

10.a.) Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  2011.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  a  2.  számú  melléklet 
alapján 128.097 e Ft mérleg főösszeggel és 7 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

b.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  7  e  Ft  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

11.a.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 
2011.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  a  3.  számú  melléklet  szerint  25.712  e  Ft 
mérlegfőösszeggel és 371 e Ft eredménnyel elfogadja.
Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

b.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a 2011. évi 371 e Ft mérleg szerinti  
eredmény eredménytartalékba helyezését.
Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

12.a.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit  Kft. 
2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját a 4. számú melléklet szerint 41.513 e Ft mérleg 
főösszeggel és 9.331 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
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Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

b.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi 9.331 e Ft mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

13.) A Közgyűlés  az  5-8.  számú  mellékletek  szerint  elfogadja  a  beolvadó  Salgótarjáni  Városi 
Televízió Nonprofit Kft. és a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 
2011.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolója  alapján  készített  vagyonmérleg-tervezeteit  és 
vagyonleltár-tervezeteit,  az  átvevő  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  számviteli 
törvény  szerinti  2011.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolója  alapján  készített  vagyonmérleg-
tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint a jogutód Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Kft. nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

14.) A  Közgyűlés  a  9-10.  számú  mellékletek  szerint  elfogadja  az  átvevő  Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Kft.  alapító  okirat-módosítás  tervezetét,  valamint  az  egyesülési 
szerződés tervezetét jóváhagyja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

15.) A Közgyűlés az átalakulás joghatásai beálltának napját  2012. június 30. napjában határozza 
meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

16.) A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  beolvadó  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.,  a 
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. és az átvevő Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóit, hogy a társaságok beolvadására vonatkozó egyesülési szerződést aláírják.
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató

László István ügyvezető igazgató
Simon Lajos ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

17.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Kft.,  valamint a Létesítmény és Sport Nonprofit  Kft.  beolvadására tekintettel  a Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és annak mellékleteit aláírja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

18.) A Közgyűlés  utasítja  a  beolvadó  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.,  valamint  a 
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. és az átvevő Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóit, hogy az egyesülés elhatározásáról tájékoztassák a társaságoknál működő 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, illetve a cég munkavállalóit.
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató

László István ügyvezető igazgató
Simon Lajos ügyvezető igazgató
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Határidő: 2012. június 08.

19.) A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
a  beolvadásról  szóló  közleményt  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvénynek 
megfelelően a Cégközlönyben tegye közzé.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

20.) A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
a beolvadás cégbejegyzése iránt, a beolvadó Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft., és a 
Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  gazdasági  társaságok 
cégjegyzékéből való törlése iránt – a jogutód egyidejű feltüntetése mellett – intézkedjen.
Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató

László István ügyvezető igazgató
Simon Lajos ügyvezető igazgató

Határidő: 2012. június 30.

21.) A  Közgyűlés  utasítja  a  jogutód  Salgótarján  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját,  hogy mind a  beolvadó Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.-re,  mind a 
Létesítmény és  Sport  Nonprofit  Kft.-re,  mind pedig  az  átvevő Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft.-re vonatkozóan 2012. június 30. napjával végleges vagyonmérleg, valamint a 
beolvadó gazdasági társaságokra vonatkozóan záró beszámoló elkészítéséről gondoskodjon a 
számviteli törvénynek megfelelően, és azt terjessze a Közgyűlés elé annak 2012. augusztusi 
ülésén.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: a Közgyűlés 2012. augusztusi ülése

22.) A Közgyűlés utasítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
az átvevő társaságnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a 2011. 
évi CLXXV. Törvény alapján a társaság közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen, 
és a közhasznúsági feltételek teljesítését magánokiratban vállalja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

23.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződést a 
11. számú melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. június 30.

24.) A Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.,  és  a  Létesítmény  és  Sport 
Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát 2012. június 30. napjával hatályon kívül helyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. június 30.

25.) A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
javadalmazási  szabályzatának  –  a  két  nonprofit  kft.  beolvadására  tekintettel  –  szükséges 
módosítását terjessze a Közgyűlés elé annak júniusi ülésén.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a Közgyűlés 2012. júniusi ülése
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3.) Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  elnyert  pályázat 
önerejének biztosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  2011. 
november 30-án benyújtott pályázata az idei év márciusában 52.742.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A pályázati támogatással a térségi hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 
előkészítési munkálatai valósulnak meg. Az előkészítési és a majdani megvalósítási munkálatokhoz 
biztosítandó  önerő  vonatkozásában  társulási  tanácsi  döntés  született  arról,  hogy  minden 
településnek egy minimális, 0,1%-ban meghatározott önerő megfizetését kell vállalnia. Amennyiben 
a település ennél magasabb mértékben kívánja az önerőt rendelkezésre bocsátani, dönthet úgy, hogy 
lakosságszám-arányosan vagy ennél magasabb összegben biztosítja az adott településre jutó saját 
forrást.  A beruházásból  létrejövő vagyon vonatkozásában az így meghatározott  arányok alapján 
szereznek a települések tulajdonrészt. A határozati javaslatban foglaltak szerint Salgótarján legalább 
lakosságszám-arányosan,  legfeljebb  a  többi  település  által  minimálisan  vállalandó  önerő 
figyelembevételével  biztosítja  a  Salgótarjánra  jutó  saját  forrás  összegét.  A  Salgótarján  által 
fizetendő önerő pontos összegét a Társulási Tanács május 24-én megtartandó ülését követően tudják 
meghatározni. Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítést kaptak a képviselők, mely tartalmazza 
a pontosított határozati javaslatot. A döntésnél kéri a pontosított határozati javaslatot figyelembe 
venni. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 113/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  elnyert  KEOP  pályázat  önerejéhez  a  teljes  projekt 
tekintetében  legalább  101.125.480  Ft,  legfeljebb  234.756.946  Ft  –  ebből  az  előkészítés 
keretében  legalább  3.877.261  Ft,  legfeljebb  9.000.836  Ft  –  erejéig  vállal  hozzájárulást.  A 
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Társulási  Tanács  2012.  május  25-i  ülésén jelen 
nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2012. május 25.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  előkészítési  szakasz  vonatkozásában  a 
tagönkormányzatok döntésének ismeretében az önkormányzat által biztosítandó önerő pontos 
összegéről való döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé legkésőbb annak 2012. augusztusi 
ülésén.
Határidő: A Közgyűlés 2012. augusztusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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4.) Javaslat  az  „Idegenforgalmi-várostisztasági”  országos  közfoglalkoztatási  programban 
való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központja  azzal 
kereste  meg  az  önkormányzatot  és  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-t,  hogy 
„Idegenforgalmi-várostisztasági”  országos  közfoglalkoztatási  program  keretében  lehetőség  van 
kérelem  benyújtására.  A  támogatás  segítségével  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban 
részesülők és az álláskeresési nyilvántartásban szereplő személyek foglalkoztathatók. A támogatás 
mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó járulékok mértékének 100 %-a, valamint a 
ténylegesen foglalkoztatottak után a közvetlen költségek tekintetében az előbbi támogatás 20 %-a.
Ezen  program  alapján  50  fő  (ebből  47  fő  segédmunkás,  3  fő  szakmunkás)  napi  8  órás 
foglalkoztatására   nyílik  lehetőség  2012.  május  21-től  szeptember  30-ig.  A közfoglalkoztatás 
tervezett  teljes  összege:  26.691  e  Ft,  ebből  önerő:  2.500  e  Ft,  támogatás:  24.191  e  Ft.  Az 
előterjesztést az anyagküldést követően kapták kézhez a képviselők.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 114/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek az 
„Idegenforgalmi-várostisztasági”  országos  közfoglalkoztatási  programban  50  fő 
foglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtását jóváhagyja.
A Közgyűlés vállalja,  hogy ezen közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan tervezett  önerőt  (2.500 
eFt)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2012.  évi  költségvetésében  a 
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő céltartalék kiemelt előirányzat terhére biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. május 31.

2./ A  Közgyűlés  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott  foglalkoztatás  zavartalanságának 
biztosításához szükséges tervezett összeget (8.922 eFt) a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft. (Kft.) részére előfinanszírozza azzal, hogy a Kft. azt a pályázati támogatás megérkezését 
követően  haladéktalanul,  de  legkésőbb  2012.  december  20.  napjáig  visszafizeti  az 
önkormányzat  elszámolási  számlájára.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az 
előfinanszírozásra  vonatkozó  szerződés  megkötésére,  valamint  felkéri,  hogy  a  2012.  évi 
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5.) Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(...)  önkormányzati  rendelete a 
2012. évi költségvetésről szóló 8/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2012.  évi 
költségvetéséről  szóló  8/2012.(II.23.)  önkormányzati  rendelet  módosításának  lényegi  elemeit 
ismerteti, melyek technikai módosítások. 

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  
támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
támogatta;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében  támogatta;  az  
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 23/2012.(V. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Eötvös Mihály alpolgármester távozott az ülésteremből.

6.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló .../2012.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő:  Dr.  Fodor  Enikő,  az  Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében az önkormányzatok 2012. május 
31-ig  kötelesek  hatályon  kívül  helyezni  az  önkormányzati  rendeletekben  meghatározott 
szabálysértési  rendelkezéseket.  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  alapján  a 
helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati  rendeletben  meghatározhat  tiltott, 
közösségellenes  magatartásokat.  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  e  magatartás 
elkövetőjével  szemben  önkormányzati  rendeletben  ötvenezer  forintig  terjedő  helyszíni  bírság, 
illetve  százötvenezer  forintig  terjedő  közigazgatási  bírság  kiszabását  rendelheti  el,  amely  az 
önkormányzat saját bevételét képezi. A fentiek alapján az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
megtörtént,  így  a  jelen  előterjesztés  mellékletét  képező  rendelet-tervezet  –  a  magasabb  szintű 
jogszabályokban meghatározott korlátozások figyelembevételével – olyan magatartásokat minősít 
tiltottnak, közösségellenesnek, melyeket korábban az egyes rendeletek megalkotásakor a közgyűlés 
szankcionálni hivatott, annak érdekében, hogy a város közbiztonsága, közrendje és köztisztasága 
biztosítva legyen.

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

Fekete Zsolt: Nehéz volt a napirendhez kapcsolódó előterjesztést áttekinteni, mert számos olyan 
rendeletet  emelt  be,  amely csupán a vonatkozó § számával és bekezdéssel volt  megjelenítve.  A 
jövőre  nézve  javasolja,  hogy  hasonló  előterjesztések  készítésekor  az  illetékes  iroda  csatolja  a 
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vonatkozó jogszabályi rendelkezések szövegét az előterjesztéshez. 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a rendeletben meghatározott 50 e – 150 e Ft-ig terjedő bírság 
mértékénél és megállapításánál mi alapján járnak el, a döntés szubjektív lesz, vagy van valamilyen 
rendező elv? Milyen ráfordítást tesznek ki a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételek?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jogosnak tartja képviselő úr felvetését, kéri a szakirodákat, hogy a 
jövőben ennek megfelelően készítsék el az előterjesztéseket.

Dr.  Fodor Enikő: Rendelkezésre áll  egy hivatkozásokkal  kibővített  változat is  az előterjesztésre 
vonatkozóan.  Az elfogadott  rendelet  honlapon történő megjelentetésével mellé fogják csatolni  a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében.  A bírság mértékének megállapítására a közigazgatási hatósági 
eljárás  szabályairól  szóló  törvény  rendelkezései  irányadóak,  mely  részletesen  meghatározza  a 
jogsértés  esetén  vizsgálandó  körülményeket.  Szándékosan  nem  határoztak  meg  a  rendelet-
tervezetben alsó határt,  hogy tekintettel  a jogsértés  elkövetésének számára,  súlyára,  az elkövető 
anyagi  helyzetére,  minél  több irányba tudjanak elmozdulni  a  szankcióval.  A személyi  és  tárgyi  
feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a szabálysértési előadóként dolgozó 2 fő Polgármesteri 
Hivatali munkatárs április 15-ével átkerült a Nógrád Megyei Kormányhivatal állományába, mert 
ezen  időponttól  az  általános  szabálysértési  hatósági  ügyekben  a  Kormányhivatal  illetékes.  A 
Polgármesteri Hivatalban továbbra is megmaradnak a feltételek arra, hogy a vonatkozó feladatokat 
ellássák.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A feladat elvégzése tehát nem jelent többletköltséget, az Okmány, 
Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda dolgozói látják el a kapcsolódó feladatokat. 

Dóra Ottó: Megköszöni  polgármester  asszony egyetértését  és a szakirodák felé  megfogalmazott 
kérését az előterjesztések elkészítésére vonatkozóan.  Irodavezető Asszony hozzászólása késztette 
ismételten  szó kérésére.  Rendben valónak tartja,  hogy a honlapra kiteszik a  rendelet  tömörített 
változatát, azonban ahhoz, hogy a képviselők dönteni tudjanak, szívesen elolvasnák a jogszabályt. 
Véleménye szerint  a  szakirodának az a feladata,  hogy a jogszabályt  értelmezve az előterjesztés 
mellé csatolja miért gondolja azt, hogy ne legyen a szabálysértéseknél alsó határ, mit gondol a Ft 
határokról.  A képviselők  ezen  információk  alapján  tudnak  dönteni  az  előterjesztésről,  mert  a 
többségük nem jogász vagy szabálysértési szakértő. 

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Irodavezető  asszony hozzászólásában a  rendelet  elfogadása utáni 
lépésről beszélt. Személy szerint mindig az a kérése a szakirodák felé a lakosság tájékoztatására 
vonatkozóan,  hogy  az  tartalmazza  a  megfelelő  jogszabályi  hivatkozásokat,  de  minél  inkább 
közérthető legyen, egyszerű megfogalmazást használjanak.

Dr. Fodor Enikő: Azért nem szerepeltették a rendelet-tervezetben a vonatkozó paragrafusokat, mert 
azok  korábban  elfogadott,  hatályban  lévő  rendeletek,  így  indokolatlannak  tartották  az  ismételt 
szerepeltetést. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közzétételkor  mellékletként  szerepeltetni  fogják  a  korábbi 
vonatkozó  rendeletekről  készült  összesítést,  így  nem  kell  külön-külön  keresni  a  vonatkozó 
rendeletekben.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 24/2012.(V. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7.) a) Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére
Előterjesztő: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója

b) Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Kovács István, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, aki jelezte, nem tud részt venni az 
ülésen
- Szalai Tiborné, a Kft. könyvvizsgálója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A meghívóban  5  -  7.  napirendi  pontként  jelölt  előterjesztésekről 
együttesen tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést. 
A napirendi pontok a) pontját a társaságok üzleti tervei alkotják. A Közgyűlés a 221/2011. (XII.15.) 
Öh. sz. határozatával kinyilvánította, hogy egyetért a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. és 
a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.-be  történő 
beolvadásával.  Erre  való  tekintettel  készítette  el  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  és  a 
Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.  a  2012.  I.  félévi,  a  Salgótarjáni  Közművelődési 
Nonprofit Kft. pedig a 2012. évi összevont üzleti tervét. 
A napirendi pontok b) része a Közgyűlés által korábban megalkotott - 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  szabályzatok  alapján,  az  ügyvezető  igazgatók 
prémiumfeladatainak kiírására és azok teljesítésének értékelésére tesz javaslatot. 
Az adott  cégekre  vonatkozó napirendi  pontokat  javasolja  egy napirend keretében megvitatni,  a 
döntéshozatal természetesen külön-külön történik.  

A Népjóléti  Bizottság ellenszavazat  nélkül  támogatta az  előterjesztéseket.  A Pénzügyi  Bizottság  
mindkét pontot 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. A Gazdasági, Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság mindkét pontot 6 igen szavazattal,  1 tartózkodás  
mellett támogatta.

Dóra Ottó: Az MSZP frakció  a  Nonprofit  Kft-k összevonását  a  kezdetektől  nem támogatta,  de 
láthatóan  a  beolvadás  meg  fog  történni.  Felvetést  fogalmaz  meg  az  ügyvezető  igazgatók 
prémiumfeltételének  meghatározásával  kapcsolatban.  A  prémiumfeladatok  meghatározásánál 
taxatíve felsorolható és jól számon kérhető feladatokat kellene megjeleníteni. Ennek ellentéteként  a 
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója számára kitűzött feladatok közül emel ki 
egyet,  mely a Tarjáni Gyermektábor infrastrukturális  fejlesztési  pályázatára vonatkozik.  A kiírás 
szerint a prémium 25 %-a akkor folyósítható,  ha a pályázat  sikeres.  Véleménye szerint  ez nem 
pontos  meghatározás,  mert  az  ügyvezető  igazgató  nem  tud  befolyással  lenni  a  döntéshozókra. 
Javasolja, hogy a prémiumfeladatok kiírásánál minden ügyvezető esetében az legyen a mérvadó, a 
döntéshozó befogadta-e az adott pályázatot. Jelen előterjesztés szerint amennyiben nyer a pályázat 
van prémium, ha pedig nem nyer, akkor nem jár a prémium sem. Javasolja az általa elmondottaknak 
megfelelően módosítani az előterjesztésben és a határozati javaslatban a szövegezést.
Kérdésként és véleményként fogalmazza meg, hogy az LS Nonprofit Kft. által benyújtott félévre 
vonatkozó  üzleti  terv  több  ponton  nem egyezik  az  egyesült  gazdasági  társaság  üzleti  tervében 
szereplő  számokkal.  Arra  következtet  ebből,  hogy  időközben  valami  változás  történt  az 
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előkészítésben, vagy a két üzleti terv nem lett megfelelően összevezetve, esetleg – amire nem is 
akar gondolni – hogy nem volt megfelelő a konzultáció a részegységek vezetői között. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Idézi  a  LS  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  I.  félévi 
prémiumfeladatainak  I/3  pontját:  „A  Tarjáni  Gyermektábor  erdei  iskolájának  infrastrukturális 
fejlesztése II. ütemére vonatkozó, a Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelent 
pályázat  eredményes elbírálása esetében a  pályázati  projekt  megvalósítása a  pályázati  határidők 
betartásával.” A kiírás nem arról szól, hogy az ügyvezető akkor kapja meg a prémium 25 %-át, ha  
eredményesen bírálják el a projektet, hanem az eredményes elbírálás esetén a feladatok határidőn 
belüli  megvalósítása  esetén  jogosult  rá.  Nem  azt  mondja  az  előterjesztés,  hogy  elvárják  az 
ügyvezetőtől a döntéshozókra való ráhatást az eredményes pályázat tekintetében.

Dóra  Ottó: Egyformán  értelmezik  a  kérdést.  A problémát  továbbra  is  ott  látja,  ha  nem nyer  a 
pályázat, akkor nincs mit határidőre megvalósítani, akkor pedig eleve nincs 25 %-os prémium.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy abban az esetben, ha nem nyer a 
pályázat, módosítsák a prémiumfeladatok kiírását. 

Méhes András: A Közgyűlés a májusi ülésén hozta meg a beolvadásra vonatkozó döntést, azonban 
az  elvi  döntés  már  2011.  decemberében  megszületett.  Májusra  már  voltak  feladatok  melyet 
elvégeztek  az  igazgatók,  annak  érdekében,  hogy  a  cégegyesülés  létrejöjjön.  Mindez  technikai 
jellegű dolog,  rendben valónak tartja.  Azt  viszont  nem,  hogy az üzleti  terveket  a  Közgyűlés  a 
májusi  ülésén  tárgyalja.  Véleménye  szerint  nem  a  szokásos  áprilisi  ülésen,  hanem  inkább 
februárban vagy márciusban kellett volna a képviselők elé kerülni az anyagoknak. A jóváhagyott 
üzleti  terv  és  prémiumfeladat  teljesítésére  egy  hónap  áll  rendelkezésre  az  ügyvezetőknek. 
Utóbbiban,  valószínűleg  olyan feladatok szerepelnek,  amelyek már folyamatban vannak,  illetve 
megvalósultak.

Dóra Ottó képviselő úr távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Logikailag igazat  ad Méhes András képviselő úrnak,  azonban ez 
eljárásjog miatt, amíg nincs döntés a beolvadásról, addig nem lehet az üzleti terveket tárgyalni. 
Simon Lajos ügyvezető igazgató úr bizonyára megerősíti majd abban, hogy a cégbeolvadás kapcsán 
a  három  ügyvezető  együttműködése  folyamatos  volt  már  tavaly  óta.  A  prémiumfeladatok 
értékelésénél  az  eddig  elvégzett  munkájukat  is  értékeli  a  Közgyűlés,  tehát  nem csak  májustól 
vizsgálják a tevékenységüket. Véleménye szerint az elmúlt időben olyan viták mentén született meg 
a javaslat, melyek előbbre vitték az ügyeket és melyet a városvezetés megvitatott és a képviselők 
elé  terjesztett.  Úgy  véli  jó  volt  a  koordinálás  és  az  együttműködés  a  cégvezetők  között,  a 
munkájukat ezúton is megköszöni.

Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója: Amennyiben 
konkrét számokat mond Dóra Ottó képviselő úr, természetesen megvizsgálják az eltérés okát. Az 
egyesült  gazdasági  társaság üzleti  terve kapcsán a  cégvezetők szinte  minden héten egyeztettek, 
folyamatos volt azon kérdések megvitatása, amelyek az egyesülés utáni közös munkát segítik majd. 
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. azokkal az adatokkal, számokkal dolgozott, amelyek 
a másik két nonprofit kft-től érkeztek. Amennyiben a belső számokban eltérések vannak, bizonyára 
kerekítésből  adódnak,  azonban  a  fő  számokat  tekintve  minden  rendben  van.  Kiemeli,  hogy  a 
cégbeolvadás előkészítése nem csupán ügyvezetői szinten történt, hanem az adott területek szakmai 
szereplőinek szintjén valósult  meg. A cél az,  hogy az egyesült  cégnél a munka július 1-je után 
zökkenőmentesen folyjon tovább. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dóra Ottó képviselő úr időközben távozott az ülésteremből mielőtt a 
választ megkapta volna a kérdésére, így nem tudja megmondani, konkrétan mire gondolt. Ahogy 
ügyvezető igazgató úr is elmondta, a cégösszevonás kapcsán az egyeztetések egészen ügyintézői 
szintig bezárólag történtek, ilyen nagy volumenű átalakítás esetén nem is lehetett volna másként. 
Megköszöni Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató munkáját, aki a cég vezetését valóban 
nehéz  körülmények  között  vette  át,  sok  probléma  volt  gazdálkodási  és  pénzügyi  területen  is. 
Véleménye szerint helyesen döntött a Közgyűlés, amikor egyszeri tőkeinjekcióval segítette a céget, 
ugyanis egyértelműen érzékelhető volt a pozitív változás az ügyvezető váltás következtében. Egy 
kiegyensúlyozottan, stabilan működő cég olvad be a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-be, 
kívánja, hogy mindez az LS Kft. lendületét ne törje meg. 

Dóra Ottó visszaérkezik az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 115/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. I. félévi 
Üzleti Tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. június 30.

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

Szám: 116/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes részére kitűzött 
2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a prémiumfeladatok 
maradéktalanul megvalósultak, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatója,  Pusztáné  Belinyák  Ágnes  részére  a  2012.  I. 
félévére a melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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8.) a)Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti tervére
Előterjesztő: László István, a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető   

   igazgatója

b)Javaslat a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Szalkai Péter, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatta mindkét előterjesztést.  
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta  
mindkét  pontot.  A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság 6  
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztéseket.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  László  István  ügyvezető  igazgató  úrnak  és 
munkatársainak az előző évben végzett munkáját. A Városi TV az önkormányzati cégek közül a 
leginkább kirakatban lévő cég, a városlakók a műsorok alapján ítélik meg. Mindaz, ami emögött 
van  sokszor  láthatatlan.  Példaként  mondja  el  az  elvégzett  fejlesztéseket,  a  programokban  való 
részvételt, a Magyar Televízióval történő együttműködést, Bár nincs hatalmas stúdiója és technikai 
felszereltsége a Városi TV-nek és szűk létszámú munkatársi körrel dolgozik, de minden jelentős 
városi eseményen jelen vannak, tudósítanak, sok esetben élő adásban. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 117/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. 
félévi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. június 30.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 118/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 79/2011.(IV.28.) Öh. sz. határozatának, az SVTN 
Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatait tartalmazó mellékletében, a 4. pontban 
feltüntetett 10%-os kifizethető prémium mértékét 20%-ra módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére kitűzött 2011. évi 
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prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés,  az  1.  határozati  javaslat  elfogadása  esetén,  megállapította,  hogy  a  kitűzött 
feladatok 90%-ban valósultak meg. A Közgyűlés László István ügyvezető igazgató részére havi 
személyi  alapbére  háromszorosának  megfelelő  prémiumösszeg  90%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére 2012. I. félévre vonatkozóan 
a prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9.) a)Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

b)Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2011.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2012. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Szabó Ferenc Gábor, a kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés mindkét  
pontját.  A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztéseket. A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az  
előterjesztés minden pontját támogatta 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a cégbeolvadással kapcsolatos 
egyeztetések  mellett  a  Kft.  működésében  is  egyértelműen  látható  a  pozitív  irányú  elmozdulás. 
Ügyvezető  igazgató  úr  és  csapata  számos  új  programot  indított  el,  példaként  említi  az 
Üvegcsarnokba szervezett kulturált diszkót, a Besztercebányai Operaház műsorát, a városi színház 
életre hívásának felkarolását.  Megköszöni ügyvezető igazgató úrnak és munkatársainak munkáját. 
A Közgyűlés megnyugodhat a tekintetben, hogy az intézményből céggé alakítás a Közművelődési 
Nonprofit  Kft.  esetében  helyes  döntés  volt.  Nagy  munka  hárul  mindenkire  az  új  szervezeti 
formában,  bízik  benne,  hogy az  önálló  cég  irányításával  megszerzett  tapasztalatokat  mindenki 
hasznosítani tudja majd.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 119/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A Közgyűlés  9  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 120/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére kitűzött 2011. évi 
prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 80%-ban valósultak meg, így a prémium 80%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére 2012. évre a melléklet szerinti  
prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak 
alapján  támogatás  igényelhető  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására.  Az  előterjesztés  a 
támogatási  kérelem  benyújtására  és  a  szükséges  döntések  meghozatalára  vonatkozó  javaslatot 
tartalmazza. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 121/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására 
vonatkozó igényt nyújt be.
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A Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  helyi  közlekedést  2012.  január  1-től  2012.  december  31-ig 
folyamatosan fenntartja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  helyi  közlekedés 
működtetéséhez  2011.  évben  40.000  e  Ft  saját  forrásból  származó  vissza  nem  térítendő 
támogatást biztosított.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  pályázati  eljárás  nélkül  a 
közszolgáltatással  közvetlenül  megbízva  kötötte  meg  a  szolgáltatóval  a  közszolgáltatási 
szerződést.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. június 08.

11.) Javaslat a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt 
projekt ÁFA-kompenzációjához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  napirend  tárgyalása  előtt  Dóra  Ottó  képviselő  úr  áprilisi 
Közgyűlésen elhangzott felvetésére tájékoztatást ad a Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő 
rehabilitációjára vonatkozó projektről.
Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette és 123/2008 (VI.24.)  Öh. 
számú  határozatával  jóváhagyta  Salgótarján  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiáját,  melyben 
meghatározza a város következő 15-20 éves időszakra vonatkozó jövőképét, az ebből következő 
fejlesztési  irányokat  és  célokat,  valamint  a  jövőkép  valóra  válása  érdekében  az  önkormányzat 
részéről szükséges akciótervi fejlesztéseket, illetve további operatív városfejlesztési feladatokat. Az 
akcióterületi  fejlesztések  közül  elsőként  a  „Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő 
rehabilitációja” című projekt előkészítése történt meg, majd 2009. december 23-i kormányülésen 
kiemelt projektként került nevesítésre a vonatkozó akciótervben.
Az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője az Önkormányzat ÉMOP 
3.1.2/C-09-2f-2010-0001 jelű  pályázatát  2010.  december  16-án  kelt  levélében  1.211.012.657 Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte 2.185.890.430 Ft elszámolható összköltséggel.
A kiemelt projekt hatálybalépési záradékot tartalmazó támogatási szerződése Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében 
eljáró NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 
mint Közreműködő Szervezet között 2011. június 10-én került aláírásra.
A projekt  tartalmáról,  jelenlegi  állásáról,  előrehaladottsági  állapotáról  kívánja  tájékoztatni  a 
Közgyűlést.
A kiemelt projekt - az önkormányzat által megvalósítandó elemként - tartalmazza az Apolló Mozi 
funkcióbővítő rehabilitációját,  a  Múzeum tér  és  környékének rekonstrukcióját,  valamint  felszíni 
parkolóhelyek  kialakítását.  Ezen  kívül  a kiemelt  projekt  kötelező  eleme  az  infrastrukturális, 
beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása, 
melyek közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését, a helyi kötődés megerősítését, továbbá 
a helyi környezettudatosság elterjesztését kell, hogy szolgálják. 
Az  Apolló  Mozi  felújításával,  a  meglévő  jelentős  kulturális  funkció  új  funkciókkal  történő 
bővítésének eredményeként új kulturális, közösségi és szórakoztató központ jön létre. A Múzeum 
tér közterület rehabilitációja a város központi helyén lévő tér teljes felújítását, parkosítását foglalja 
magába. A felszíni parkolók kialakítása a város parkoló-kapacitás hiányának enyhítését célozza, 
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eredményeként összesen 238 új parkolóhely létesül a városközpontban.
Pályázati  feltétel  volt  a  magántőke  bevonása  a  projektbe  konzorciumi  partner  által.  Az 
önkormányzat  konzorciumi  partnere,  a  Parkhaus  Magyarország  Kft,  mellyel  konzorciumi 
együttműködési  megállapodást  2011.  május  27-én  kötött  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata.  A konzorciumi  partner  általa  megvalósítandó projektelemként  vállalta  egy 160 
férőhelyes, többszintes parkolóház megépítését, a felső szinten bérelhető üzlethelyiségekkel.
Ezt  követően  ismerteti  a  főbb  tudnivalókat  az  egyes  projektelemek  megvalósításának 
előrehaladottsági állapota tekintetében.
A  Parkolóház  esetében  a  támogatási  szerződés  hatálybalépésének  feltételei  voltak,  hogy  a 
konzorciumi partner  megszerezze a  parkolóház jogerős építési  engedélyét,  továbbá bemutassa a 
saját erő biztosítását igazoló hitelszerződést. A hatálybalépés eredeti határidejeként meghatározott 
időpontig (2011. szeptember 8.) a jogerős építési engedélyt sikerült megszerezni, a másik feltételt 
azonban a konzorciumi partner nem tudta teljesíteni, ezért kérelemmel fordultak a Közreműködő 
Szervezeten keresztül az NFÜ Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságához, és kérték a 
hatálybalépési határidő meghosszabbítását 90 nappal. A kérelmet az Irányító Hatóság elfogadta, sőt, 
mikor  a  módosított  határidő  (2011.  december  6.)  közeledtével,  a  partner  önerejének  igazolása 
hiányában újbóli halasztást kértek, újabb 90 nappal meghosszabbította a határidőt (2012. március 
5.).
A Konzorciumi  Partner  arról  tájékoztatta  az  önkormányzatot,  hogy  Magyarország  már  szinte 
valamennyi  bankjánál  tárgyalt,  de   nem kapott  ígérvényt  egyiktől  sem a  forráskiegészítésre.  A 
Konzorciumi Partner segítése érdekében személyesen is járt a Magyar Fejlesztési Bank elnökénél is 
járt, azonban ott is felmerültek problémák, ezzel együtt sem tudta felmutatni a teljes önerőt. Ezt 
követően 2012. február 22-én személyes egyeztetés keretében a Parkhaus Magyarország Kft. arról 
tájékoztatta  önkormányzatunkat,  hogy  a  hitelkérelmét  elbíráló  pénzintézettel  folytatott  eddigi 
tárgyalásai eredményeként az önerő igazolására szolgáló kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot 
az akkor érvényben lévő, március 5-ei jogvesztő határidő előtt fel tudja mutatni. Ez 2012. február 
27-éig  nem történt  meg,  így  ezen  a  napon  harmadízben  is  levélben  fordultak  a  Közreműködő 
Szervezethez,  és  kérelmezték  a  hatálybalépési  határidő  egyedi  elbírálás  alapján  történő  újabb 
meghosszabbítását 30 nappal.  A kérelmet a ROP IH elfogadta,  ennek megfelelően a támogatási 
szerződés hatályba lépésének végső határideje 2012. április 4-re módosult, a konzorciumi partner 
azonban kötelezettségének eddig az időpontig sem tudott eleget tenni. Így a támogatási szerződés 
sem tudott  hatályba  lépni.  2012.  március  23-án  kelt  polgármesteri  levélben  személyesen  kérte 
Németh  Lászlóné  fejlesztési  miniszter  asszony  segítő  közbenjárását  annak  érdekében,  hogy az 
önkormányzat  kiemelt  projektjének megvalósítása mielőbb megkezdődhessen.  Miniszter asszony 
támogatásáról biztosította, és arról tájékoztatta, hogy a városrehabilitációs projektek tekintetében 
nemcsak Salgótarján küzd nehézségekkel, keresik a megoldást, hogy e nehézségek áthidalhatóak 
legyenek.
A teljességhez  hozzátartozik,  hogy  korábban,  látva  azt,  hogy a  pályázatban  foglalt  magántőke 
bevonás kritériumai a jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetben milyen nehézségeket gördítenek a 
konzorciumi  partner  elé  a  gazdasági  funkciót  betöltő  projektelem  vonatkozásában  -  a  kiemelt 
projekt  többi,  önkormányzati  projekteleme  megvalósítása  érdekében  -  két  ízben  kérelmezték  a 
gazdasági  projektelem  elhagyását  a  Közreműködő  Szervezeten  keresztül  az  NFÜ   Regionális 
Operatív  Programok  Irányító  Hatóságánál.  A  kérelmeket  mindkét  esetben  elutasították. 
Szerencsétlen  döntés  volt  a  kiírók  részéról   a  magántőkét  bevonni  és  az  önkormányzattal 
konzorciumba erőszakolni. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokkal az első határidőre 
elkészült, a többi nem rajta múlt.
2012.  április  5-én  előzetes  egyeztetést  követően  a  NORDA Észak-Magyarországi  Regionális 
Fejlesztési  Ügynökség  vezetője  Salgótarjánban  tárgyalt  az  önkormányzat  kiemelt  projektjével 
kapcsolatos  problémák  megoldásának  érdekében.  A Közreműködő  Szervezet  vezetőjével  való 
személyes találkozás napján kelt polgármesteri levelében kérelmezte a támogatási szerződés egyedi 
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hatályba  lépésének  engedélyezéséhez  való  hozzájárulást,  annak  érdekében,  hogy  az 
Önkormányzatot érintő projektelemek megvalósítása megkezdődhessen. 
A  levélben  hangsúlyozta,  hogy  az  önkormányzati  projektelemek  kivitelezési  szerződéseinek 
megkötése, a munkaterület átadása, valamint a fejlesztés ütemezhetősége, időjárásnak való részbeni 
kiszolgáltatottsága  miatt,  a  kivitelezés  tényleges  mielőbbi  megkezdése  szempontjából  mennyire 
fontos és célszerű, hogy a Támogatási Szerződés hatályba léphessen. A kérelmemben kitért arra, 
hogy a támogatási szerződés egyedi hatálybalépésének jóváhagyása esetén az önkormányzat 2012. 
augusztus 31-ig javaslatot tesz arra, hogy a gazdasági funkciót szolgáló tevékenység szempontjából 
releváns, megítélt támogatási összeg keretein belül milyen fejlesztés megvalósítását tudja biztosítani 
a kiemelt projektben.
Eddig  a  kérelmemre  választ,  hivatalos  állásfoglalást  sem  a  Közreműködő  Szervezettől,  sem  a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről nem kapott az Önkormányzat. Április 25-én kelt levele, 
melyben újból kérte a Közreműködő Szervezet mielőbbi tájékoztatását az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-
2010-0001  azonosító  számú  támogatási  szerződés  hatályba  lépésével  kapcsolatban  ugyancsak 
megválaszolatlan maradt. Minderre való tekintettel személyes találkozó biztosítását kérte Petykó 
Zoltán úrtól, az NFÜ elnökétől a kiemelt projekt ügyében való személyes egyeztetés érdekében. 
Elnök úr a kért időpontban, május 14-én sajnos nem tudta fogadni, az új időpont jelenleg egyeztetés  
alatt áll.
Elmondja, hogy a Kormány külön munkacsoportja foglalkozik az előző ciklusban megítélt, de eddig 
el  nem indult  vagy  megakadt  projektek  sorsával.  Több  megyei  jogú  város  küzd  a  magántőke 
bevonását igénylő fejlesztések banki finanszírozásának hiánya miatt, Salgótarjáné nem egyedi eset. 
Ezért igen fontos, hogy országosan egységes döntés szülessen a projekteket illetően.
A Múzeum tér és Apolló Mozi felújításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést. 
A  projekt  keretében  megvalósuló  építési  beruházások  kivitelezőjének  kiválasztására  2012. 
januárjában indult meg hirdetmény közzétételével a közbeszerzési eljárás, miután a Közreműködő 
Szervezet,  majd  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  Közbeszerzési  Felügyeleti  Főosztálya  is 
kiállította  az  eljárást  megindító  dokumentumok ellenőrzéséről  a  tanúsítványát  és  hozzájárult  az 
eljárás megindításához. A kivitelezők kiválasztására egy közbeszerzési eljárás keretében, de a két 
rész tekintetében külön külön került  sor.  Mindkét  rész tekintetében jelenleg folyamatban van a 
vállalkozási szerződés aláírása. 
Az első részajánlat: „Múzeum tér és környezete rekonstrukciója” tekintetében a STRABAG-MML 
Kft. bizonyult nyertes ajánlattevőnek, 309.500.000 Ft-os ajánlatával, a második részajánlat: „Apolló 
Mozi funkcióbővítő rehabilitációja” tekintetében az ÉPKAR Zrt. 409.500.000 Ft-os ajánlatával. A 
projekt keretében beszereznek az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódóan egy 
3D-s  vetítőgépet.  A  szállító  közbeszerzési  eljárás  keretében  történő  kiválasztása  2011-ben 
megtörtént, a DNN Professional Graphics Kft-vel kötött szállítási szerződés 2011. szeptember 20-
án került aláírásra. 
A projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, valamint a két építési 
beruházás  műszaki  ellenőri  feladatainak  ellátására  is,  még  a  tavalyi  év  során  lefolytatták  a 
közbeszerzéseket, melyek eredményeként megkötötték a megbízási szerződéseket.
Az  önkormányzat  közvetlen  ráhatásába  tartozó  feladatot  elvégezték,  a  támogatási  szerződés 
hatálybalépésének engedélyezése esetén azonnal lehet kezdeni a munkát.
A felszíni  parkolók  kialakításával  kapcsolatban  az  alábbiakról  számol  be.  A projekt  keretében 
tervezett felszíni parkolók kialakítása, felújítása vonatkozásában a tavalyi évben műszaki módosítás 
igénye merült fel, melynek a Közreműködő Szervezet és a Támogató általi jóváhagyatása jelenleg 
folyamatban  van.  A  műszaki  módosítás  projektben  történő  átvezetése  után  kerülhet  sor  a 
közbeszerzési  eljárás  műszaki  leírásának  meghatározására,  mely  a  közbeszerzési  eljárás 
megindításához szükséges. Az építési beruházás becsült értékére tekintettel a Kbt. szabályai szerint 
hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  eljárás  lefolytatására  van  lehetőség  (ahogyan  az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervében is szerepel), melynek időigénye jóval kevesebb a 
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hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárásénál.
A Bíráló Bizottság a támogatási szerződés megkötéséhez feltételként határozta meg, hogy a „Soft” 
elemek  megvalósítására  Programalap  létrehozása  szükséges.  A  Közgyűlési  határozat  szerint 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiemelt projekt keretén belül 17.000.000 Ft összegű 
Programalapot  hozott  létre,  mely  felosztásának  eljárásrendjéről  szóló  Működési  Kézikönyvet 
ugyancsak 2011. márciusában fogadta el. 

A tájékoztatást követően ismerteti a tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés lényegét, mely 
az előbbiekben részletezett pályázat támogatási szerződésének módosítására irányul. 
A támogatási  szerződés  2011.  június  10-én  lett  aláírva.  Az  ÁFA törvény  változása  értelmében 
bekövetkezett 2%-os adóemelés kedvezőtlenül hat a kiemelt projekt költségvetésére, ugyanakkor 
lehetőség  van  ÁFA-kompenzációs  többlettámogatás  igénybevételére  a  25%-os  áfával  tervezett, 
2011. december 31-ét követő teljesítésű, le nem vonható áfával érintett költségek tekintetében.  A 
Közreműködő  Szervezet  tájékoztatása  szerint  a  projektgazdának  az  ÁFA-kompenzációs 
többlettámogatás  igénybevételéhez  szükséges  megemelt  önrész  biztosítását  közgyűlési  határozat 
formájában kell igazolni. Az igazolást a támogatási szerződés módosításaként, a 2012. május 31-ig 
benyújtandó ÁFA-kompenzációs kérelem mellé kell csatolni.

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

Dóra Ottó:  Kérdezi, hogy van-e az Önkormányzatnak a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja 
I. ütemére vonatkozóan hatályos támogatási szerződése? 
A parkolóház terveit az Önkormányzat fizette-e ki és ez mekkora összeg volt? 
A 2008. decemberében a Regionális Fejlesztési Tanács által, javasolt, majd az Irányító Hatóság által 
jóváhagyott,  Salgótarjánt  érintő  3,4  milliárd  forintot  meghaladó  támogatási  összegből  a 
polgármester asszony által ismertetett 1,2 milliárd forintos projekten túl, mi a helyzet a további 2,2 
milliárd forint felhasználásával. Illetve kérdezi, hogy ez a 2,2 milliárd forintos összeg még mindig 
ennyit takar-e. 
A gazdasági szereplőnek a projektben való szerepeltetésének szükségességével kapcsolatosan van 
érvényes,  írásos  állásfoglalás?  Amennyiben  van,  kéri  tartalmának  ismertetését,  ha  pedig  nincs, 
kérdezi, mikor várható válasz.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Ahogyan tájékoztatójában elmondta, a támogatási szerződés 2012. 
április 4-én lépett volna hatályba, de mivel a konzorciumi partner nem teljesített, ez nem történt 
meg. A hatálybalépésre vonatkozóan van az Önkormányzatnak egy benyújtott kérelme, hogy egyedi 
elbírálás alapján maradjon hatályban a támogatási szerződés augusztus 31-ig. Szóbeli ígérvényt már 
kaptak arra vonatkozóan, hogy rendben lesz, de a hivatalos, írásbeli válasz még nem érkezett.
A  3,4  milliárd  forintos  támogatást  három  ütemre  bontották:  I.  ütem  a  funkcióbővítő 
városrehabilitációs  projekt,  II.  ütem  a  szociális  városrehabilitáció,  II.  ütem  a  funkcióbővítő 
városrehabilitáció  2.  része.  A szociális  városrehabilitációval  kapcsolatban  2011-ben  elkészült  a 
projektötlet, amelyet benyújtottak, de időközben bezárultak a pályázati ablakok és ezek azóta sem 
nyíltak meg. Nincs lehetőség továbbá a városrehabilitáció 2. részének pályázatára sem. Utalt rá, 
hogy a Kormány külön munkacsoportja foglalkozik a megállt, kiemelt projektekkel. Amennyiben 
ezek a döntések megszületnek, tudomása szerint akkor indul a következő elemek folyósítása. Azt a 
választ  nem tudja  adni  Dóra  Ottó  képviselő  úrnak,  hogy a  pénz  nincs  meg,  az  összeg  elvileg 
rendelkezésre áll, de az ablakok nincsenek nyitva az igénybevételére vonatkozólag. 

Lőrincz Gyula: A parkolóházra vonatkozó tervek a Parkhaus Magyarország Kft. tulajdonát képezik, 
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nem  tudja  megmondani  mennyibe  kerültek,  az  önkormányzat  nem  tett  rá  vételi  ajánlatot.  A 
funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatnak kétféle kritériumnak kellett  megfelelni.  Egyrészt a 
gazdasági  projektelem  megjelenítésének,  másrészt  a  magántőke  bevonásnak.  Az  önkormányzat 
kezdeményezte  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  Regionális  Operatív  Program  Irányító 
Hatóságánál,  hogy tekintsenek  el  ettől,  az  a  válasz  érkezett,  nem tudnak  eltekinteni  tőle,  mert 
pályázati kiírásban szerepelt. Annyit javult a helyzet, hogy bár a gazdasági projektelem meglététől 
nem akarnak eltekinteni, de a magántőke bevonásának szükségességét hajlandóak felülvizsgálni és 
átértékelni.  Az  önkormányzat  arra  készül,  erre  tettek  ajánlatot  a  Polgármester  Asszony által  is 
említett levélben, hogy feltérképezzék, ebbe a kritérium rendszerbe mi fér bele. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Rendelkezik  írásos  állásfoglalással  arra  vonatkozólag,  hogy 
önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú gazdasági társaságot is befogadnak a gazdasági elemek 
megvalósításában. 

Dóra  Ottó: Polgármester  asszonytól  részletes  kronológiát,  leltárt  hallhattak  arról,  mit  kellett  az 
önkormányzatnak tenni, melyet polgármester asszony szerint meg is tettek. Néhány dolgot kíván 
elmondani, pontosítani vagy kiegészíteni.  Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési  Tanács 
2008. decemberében nagy küzdelem után hozott döntést arról, hogy a régiót érintő összegből milyen 
arányban javasolja támogatni az Irányító Hatóságnak a városokat. Megjegyzi, hogy ez a döntés az 
országban, a leghátrányosabb helyzetben lévő régióban utolsóként született meg. 2008. decemberét 
megelőzően  is  tudni  lehetett,  hogy  a  támogatás  milyen  nagyságrendben  várható,  mely  nem 
hagyományos  pályázati  kiírásnak  felel  meg,  hanem  az  Irányító  Hatóság  címkézett  formában, 
városokra lebontva határozta meg az elnyerhető összegeket.  A mai napon ott tart az önkormányzat, 
hogy a megítélt 3,4 milliárd forintból csupán néhány milliót sikerült felhasználni és nincs hatályos 
támogatási  szerződése.  Más  megyei  jogú  városban  is   lehet  probléma,  de  tudomása  szerint 
Salgótarján az egyedüli város, ahol nem kezdődött el semmilyen kivitelezési, beruházási munka. A 
megyei jogú városok többsége felhasználta a rendelkezésére álló keret egészét, vagy annak döntő 
többségét, beruházásait befejezte és elszámolt. Miskolc tucatnál több gazdasági szereplőt akart és 
vont  be a  projektbe,  míg Salgótarjánban első pillanattól  –  az  MSZP frakciója  által  kezdetektől 
elutasított  –  a  parkolóház  projekt  volt  az  egyetlen  elvi  lehetőség,  amely  a  gazdasági  elemet 
testesítette meg. 2011. decemberében született meg az elvi döntés a közművelődési nonprofit kft-k 
összevonásáról,  akkor  Polgármester  Asszony  aszt  monda  másfajta  tervek  vannak,  és  ő  olyan 
parkolóházat fog látni, amire rácsodálkozik. A mai tájékoztatóban viszont már az hangzott el, hogy 
már 2011. év közepén is problémásnak látszott a Parkhaus Kft. részvétele a projektben. 
Az  önkormányzat  kiírta  a  közbeszerzési  eljárást,  amelynek  már  nyertesei  is  vannak.  Ezzel 
kapcsolatban  kérdezte,  van-e  érvényes  támogatási  szerződés,  mert  annak  hiányában  nincs 
kivitelezési szerződés sem. Amennyiben mégis van, mi ennek a forrása?
Azt  gondolja,  hogy  ezek  a  közbeszerzési  eljárások  akkor  lépnek  hatályba,  ha  lesz  az 
önkormányzatnak hatályos támogatási szerződése.  Augusztus 31-ét mondta polgármester asszony a 
végső határidőnek ezzel kapcsolatban. Megjegyzi, hogy közel 4 év telik el a RFT első döntése után, 
közel 6 évvel azután, hogy minden megyei jogú városnak tudomása volt az országos programról.  
Örült volna annak, ha polgármester asszony ezen témával kapcsolatban is hasonló sikerről számol 
be, mint a Testvérvárosi Találkozóról vagy más ünnepség sorozatról. Sajnos nem azt hallotta, pedig 
véleménye szerint a város jövője szempontjából ennek talán még az említett események sikerénél is 
nagyobb a jelentősége.
Nem véletlenül kérdezte, hogy a megítélt pályázati összeg annyi-e még, ugyanis ezen a területen 
dolgozóktól  ezt  már  lehetett  hallani.  2010-ben  elkészült  egy  projektterv  a  szociális 
városrehabilitációra vonatkozóan, akkor meghallgatták, hogy az előző kormány idején milyen rossz 
pályázatot írtak ki és majd a következő kormány által kiírt megfelelő lesz, arra tud az önkormányzat 
pályázni. Ehhez képest amikor a pályázat beadásra került, az Irányító Hatóság nem fogadta be, majd 
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becsukták a pályázati ablakot azzal az információval, hogy néhány hónap múlva újra kinyílik. Azóta 
eltelt több, mint egy év, de még csak hallani sem lehetett a pályázati ablakok megnyitásáról, ami a 
város szempontjából az egyik legfontosabb projekt lesz. 
Továbbá szívesen venné, ha a képviselőket tájékoztatnák a majdani funkcióbővítő városrehabilitáció 
II. üteméről.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint részletes, alapos tájékoztatást adott a képviselők 
részére a  projekt  állásáról,  bár  ezt  Dóra Ottó képviselő úr  kronológiának nevezte.  Amint  újabb 
információk állnak rendelkezésre, újra tájékoztatni fogja a Közgyűlést.

Lőrincz  Gyula: A közbeszerzési  törvény lehetőséget  ad arra,  hogy a támogatásból  megvalósuló 
fejlesztések  esetén  un.  feltételes  módú  közbeszerzést  folytasson  le  az  önkormányzat.  Az  aláírt 
szerződések hatálybalépési záradékot tartalmaznak, a támogatási szerződés hatálybalépésével együtt 
lépnek hatályba azok is. A parkolóház megvalósításával kapcsolatban érzékelhető problémát látták, 
ezért kezdeményezték a projektelem elhagyását 2011. november 15-én és 2012. január 16-án, tehát 
nem a tavalyi év közepén, hanem elsőként a tavalyi év végén.

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

Szám: 122/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001  azonosító 
számú,  „Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja”  című  pályázat 
megvalósítása érdekében a 2012. január 1. napján hatályba lépett 2%-os áfa-emelésből eredő 
többletkiadások fedezetére szolgáló megemelt önrészt a 2012. évi költségvetésben 4.811.000 Ft 
összegben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  költségvetési  rendelet  szükséges  módosítását 
legkésőbb 2012. szeptember 30-ig terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

SZÜNET
A szünetet követően jelen van 11 fő képviselő. Dóra Ottó és Ercsényi Ferenc képviselők nem  
tértek vissza az ülésterembe.

12.) Javaslat az Ovi-Foci Programban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Molnár  Andrea,  az Alapítvány elnöke,  aki  jelezte, 
hogy nem tud részt venni ülésünkön

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  látvány-csapatsportok  támogatása  keretében  az  Ovi-Foci 

27



Közhasznú  Alapítvány  pályázatot  nyújtott  be  a  2012/2013-as  időszakra  a  Magyar  Labdarúgó 
Szövetséghez, melyben 60 Ovi-foci pálya építését tervezi az ország óvodáiban 2012. július 1. és 
2013. június 30. közötti időszakban.  Az Alapítvány tájékoztatta Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát  az  elképzeléseikről  és  a  kialakított  programról.  Amennyiben az  önkormányzat 
egyetért  az  Alapítvány  programjával,  lehetőség  nyílik  az  önkormányzatunk  által  fenntartott 
tagóvodában Ovi-foci pálya felépítésére és a hozzá tartozó képzésen való részvételre. Amennyiben 
az  MLSZ  jóváhagyja  az  Alapítvány  programját,  akkor  az  Alapítvány  biztosítja  a  beruházás 
értékének 70%-át.  Ebben az  esetben  az  egy óvodára  eső  önrész  összege  2,3  –  2,85  millió  Ft, 
amelyet az önkormányzatnak kell biztosítania. A javaslat szerint az önkormányzat a Salgótarjáni 
Összevont  Óvoda Gyermekkert  Tagóvodájában megvalósítandó fejlesztéssel  kíván részt  venni  a 
programban. A beruházás 30%-át, de maximum 3.000.000 Ft-ot az önkormányzat az Alapítvány 
részére biztosítja a 2013. évi költségvetés terhére. Az önkormányzati forrás folyósítása 2013. évben 
történik.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Dóra Ottó visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 123/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány gondozásában 
működő  Ovi-Foci,  Ovi-Sport  Program  céljaival  egyetért  és  támogatja  azt.  Az  Alapítvány 
2012/2013.  évi  pályaépítési,  oktatási  és  utánpótlás-nevelési  programjának  városi  szintű 
megvalósításában  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Gyermekkert  Tagóvodájában 
megvalósítandó  fejlesztéssel  kíván  részt  venni.  Az  Alapítvány  nyertes  pályázata  esetén  a 
tárgyévi  eszköz  beruházáshoz  szükséges  forrás  30%-át,  de  legfeljebb  3.000.000  Ft-ot  az 
Önkormányzat  az  Alapítvány  részére  költségvetési  támogatásként  biztosítja  a  2013.  évi 
költségvetés terhére. Az önkormányzati forrás folyósítása 2013. évben történik.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány és az Önkormányzat 
között az MLSZ jóváhagyását követő 60 napon belül támogatási szerződés jöjjön létre. Ennek 
értelmében a pálya műszaki átadás-átvételétől számított 15 évig az Alapítvány tulajdonában 
marad, melyre az Önkormányzatnak kizárólagos használati jogot biztosít. Ezen időszakban a 
pálya  karbantartásának  kötelezettségei  és  működtetésének  költségei  az  Önkormányzatot,  a 
jótállási  és  szavatossági  kötelezettségek  az  Alapítványt  terhelik.  15  év  után  a  pálya 
tulajdonjogát az Alapítvány ellenérték nélkül átadja az Önkormányzat részére.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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13.) Javaslat  a 2012. évi  szociális  nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási  kérelem 
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Az idei évben is lehetőség nyílt a rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséhez támogatás igénylésére a 
23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet alapján. Az önkormányzat a rendelet szerint a hátrányos helyze-
tű települések közé tartozik, így a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek legfeljebb 
50%-a után önerő nélkül, az ezen létszámon felül az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező 
számú gyermek  után  igényelhet  támogatást.  Az önkormányzat  önerő  nélkül  1.259  fő,  valamint 
356.400  Ft  önerő  biztosításával  további  15  fő  nyári  gyermekétkeztetését  vállalja.  A  nyári 
gyermekétkeztetésben  részesülő  gyermekek  kiválasztása  idén  is  a  Gyermekjóléti  Központ 
munkatársainak  segítségével  valósul  meg.  A  meleg  étkeztetést  a  SKÁID  Petőfi  Sándor 
Tagiskolában,  valamint  a  SKÁID  Arany  János  Tagiskolában  fogjuk  54  munkanapon  keresztül 
biztosítani a SODEXHO Magyarország Kft. szolgáltatását igénybe véve. 

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

Dr. Bercsényi Lajos: Az előterjesztésben szerepel, hogy 30 %-ban helyi őstermelőktől beszerzett 
nyersanyagokat kell felhasználni az étkeztetésben. Kéri ennek betartását, az erre való odafigyelést.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A miniszteri rendelet is előírja, hogy 30 %-ban helyi őstermelőktől 
kell beszerezni a nyersanyagokat. A SODEXHO Magyarország Kft. helyi kirendeltsége vezetőjével 
folytatott tárgyalást, melyen a vezető bemutatta azon igazolást, mely szerint a Kft. vállalja, hogy 
teljesíti a 30 %-t. A helyi őstermelőktől való beszerzésre a szorgalmi időszak alatt is törekszenek, 
tehát  megvannak  a  bejáratott  beszerzési  helyeik,  melyekből  az  ételeket  készítik  a  gyermekek 
számára.

Dóra Ottó: Az egyik kérdésére már meg is kapta a választ, a SODEXHO Kft. vállalta a 30 %-os 
előírás betartását. Megnyugtatja az a tény, hogy adott esetben ezzel kapcsolatban a felelősség is a 
cégé.  Az  előterjesztés  arról  szól,  hogy  az  önkormányzat  1.259  +  15  gyermeknek  kíván  ezen 
lehetőséggel segíteni. A nyilvántartásaik szerint 2.508 gyermek rászoruló. Kérdésként teszi fel, hogy 
milyen metodika szerint döntik el, hogy a rászorulók közül ki kap támogatást, milyen módon lehet 
különbséget  tenni  a  rászorulók  között?  Az  előterjesztésben  szereplő  összeget  356.400  forintot 
hogyan számolták ki? 
Javasolja, hogy az önkormányzat legalább 50 gyermeknek saját forrásából biztosítsa az étkezést. 
Úgy véli, hogy ennek forrásaként megjelenő kb. 600 e forintot Telek László, a Közgazdasági Iroda 
vezetője meg tudja találni, például a tartalékból. Véleménye szerint elég furcsán néz ki, hogy az 
állam 1.259 gyermek étkeztetését finanszírozza, míg az önkormányzat annak csupán 1 %-át.

Dr.  Valent  Andrea,  a  Népjóléti  Iroda  irodavezető-helyettese: A  gyermekek  kiválasztása  a 
Gyermekjóléti  Központ  keretében fog  történni,  az  iskoláktól  is  kérnek javaslatot.  Igyekeznek a 
legrászorultabbak részére biztosítani az ingyenes étkezést.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Dóra  Ottó  módosító  javaslattal  élt,  kéri  annak  pontos 
megfogalmazását.
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Dóra  Ottó: Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  saját  erejéből  további  50  fő  számára  biztosítson 
ingyenes étkezést, melynek forrását a Közgyűlés következő ülésén határozza meg.
A kiválasztással  kapcsolatban  kapott  választ  érti,  hogy  kik  fognak  véleményt  mondani,  de  a 
kiválasztási szempontokra kérdezett rá. Keresetigazolást kérnek a családtól, figyelembe veszik-e, 
hogy munkanélküli a szülő, hány gyermek van?

Dr.  Valent  Andrea,  a  Népjóléti  Iroda  irodavezető-helyettese: Elsősorban  azokat  a  gyermekeket 
választják  ki,  akik  a  Gyermekjóléti  Központ  látókörében  vannak,  tehát  például  alapellátásban 
részesülnek, vagy védelemben vannak. Figyelembe veszik továbbá, hogy hány szülős háztartásban 
élnek, illetve a jövedelmi viszonyokat is.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kiegészítésként  elmondja,  hogy  a  tavalyi  évben  közel  1.300 
gyermeknek  biztosítottak  ingyenes  étkezést,  szemben  a  korábbi  évek  gyakorlatával,  amikor 
maximum 700 gyermeket tudott az önkormányzat nyáron étkeztetni, a rászorultak száma korábban 
is 2000 fő körül volt. Jelen esetben viszont több, mint dupla létszámot lehet bevonni. Azt gondolja, 
hogy mindent meg kell tennie az Önkormányzatnak, hogy segítsen a rászorulóknak.

Dr. Bercsényi Lajos: Dóra Ottó képviselő társának természetesen joga van módosító indítvánnyal 
élni, azonban bizottsági elnökként el kell mondania, hogy képviselő úr elfoglaltsága miatt nem volt 
jelen a véleményező Népjóléti Bizottság ülésén. Örült volna annak, ha ezt a javaslatát akkor és ott 
ismerteti, mert abban az esetben a Közgyűlésig lehetett volna egyeztetést folytatni a kérdésben és 
nem ad-hoc döntést igényelt volna.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Nem  tartja  felelős  döntésnek  az  ad-hoc  döntést.  Egyetért  dr. 
Bercsényi Lajos bizottság elnök úrral, a bizottsági ülés a közgyűlési döntések előkészítésének tere, 
ott kellene ismertetni a felvetéseket, amelyeket – nyilván jobbító szándékkal – megfogalmaznak. 
Pontosítja a módosító javaslat szövegét, 15 + 50 fő támogatását javasolja Dóra Ottó képviselő úr, 
vagy összesen 50 főt? Dóra Ottó közben jelezte, hogy összesen 50 gyermek támogatását javasolja.

Szavazás Dóra Ottó módosító javaslatáról:
Az önkormányzat saját erejéből összesen 50 fő számára biztosítson ingyenes étkezést, melynek 
forrását a Közgyűlés következő ülésén határozza meg.

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

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 124/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2012.  évben  nyújtott  támogatás  igénylésének,  folyósításának  és  elszámolásának  részletes 
szabályairól szóló 23/2012. (IV.18.)  NEFMI rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  alapján történő 
pályázat benyújtását a Rendelet 4. § (3) bekezdése szerint önerő nélkül 1259 fő, 356.400 Ft önerő 
biztosításával további 15 fő nyári gyermekétkeztetésére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert 
a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A  Közgyűlés  vállalja,  hogy  a  jelen  pályázathoz  az  önerőt  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a Céltartalékok, Integráltan nevelt SNI gyermekek 
gyógypedagógiai ellátása előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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14.)Javaslat  közoktatási  intézmények  Iskolai  tehetséggondozás  című  pályázatainak  
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében - 
TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámmal - pályázati felhívást tett közzé „Iskolai tehetséggondozás” címmel.
A pályázat célja a  tehetséggondozás támogatása, az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének 
fejlesztése  és  a pedagógusok  tehetséggondozással,  tehetség-tanácsadással  kapcsolatos 
továbbképzése.  A pályázat  keretében  igényelhető  támogatás  összege  legalább  5  millió  Ft,  de 
legfeljebb 20 millió Ft. Kedvező döntés esetén az intézmények vissza nem térítendő támogatásban 
részesülnek. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények közül a 
Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  négy  feladatellátási  helye,  a  Bolyai  János 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és  
Vendéglátó-ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  pályázik  a  tehetségek mielőbbi  felismeréséhez  és 
egyéni  fejlesztéséhez szükséges  források elnyerése érdekében.  Az előterjesztést  az anyagküldést 
követően kapták kézhez a képviselők.  

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 125/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése,  mint  az önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási 
intézmények alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, támogatja és jóváhagyja a Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  (SKÁID)  székhelye,  a  SKÁID  Beszterce-lakótelepi 
Tagiskola, a SKÁID Dornyay Béla Tagiskola, a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola, a Bolyai János 
Gimnázium  és  Szakközépiskola,  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” c. 
pályázatainak benyújtását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert  a pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Salgótarjáni  fiatalok 
biztonságosabb  jövőjéért”  című  pályázatban  együttműködő  partnerként  való 
részvételére

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  TÁMOP-5.6.1-12/2 kódszámmal 
pályázati felhívást tett közzé „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
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bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett  gyermek- és fiatalkorúak segítése” címmel,  melynek 
célja a fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a szakemberek képzése, és az 
állami  és  civil  szervezetek  együttműködésének  kialakítása.  A  pályázat  keretében  igényelhető 
támogatás összege legfeljebb 40 millió Ft lehet,  támogatási  intenzitása 100%-os.  A pályázatot a 
budapesti  székhelyű,  de  salgótarjáni  kötődéssel  is  rendelkező Biztonságért  és  az  Emberléptékű 
Fejlődésért  Alapítvány nyújtja  be, melynek országos  és  nemzetközi  szakmai  tapasztalata  van  a 
fiatalok  személyiségfejlesztése  terén  a  bűnelkövetés  megelőzése  érdekében.  Az  Alapítvány 
megkereste  önkormányzatunkat,  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányságot  és  a  Személyi  és 
Vagyonvédelmi  Kamarát,  hogy együttműködő partnerként  vegyen részt  a  pályázatban,  melynek 
elsődleges célcsoportja a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  tanulói.  A megpályázott  összeg  40  millió  Ft.  A pályázat 
céljainak  megvalósítása  összhangban  áll  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a 
2011-2015.  évekre  szóló  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepciójában  foglaltakkal.  Az 
előterjesztést az anyagküldést követően kapták kézhez a képviselők.  

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 126/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Biztonságért  és  az  Emberléptékű  Fejlődésért 
Alapítvány által  benyújtott  TÁMOP-5.6.1-12/2  kódszámú  „Salgótarjáni  fiatalok  biztonságosabb 
jövőjéért”  című  pályázatban  az  önkormányzat  együttműködő  partnerként  való  részvételét 
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16.) Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa, főépítész

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A MÁV  Vagyonkezelő  Zrt. Miskolci  Területi  Központja  az 
önkormányzattal történt egyeztetések után, ez év májusában elkészíttette a MÁV Külső pályaudvar 
és  környezetében  található  ingatlanok  komplex  hasznosítását  alátámasztó  Közlekedési 
Tanulmánytervét. A területen gazdasági hasznosítású ingatlanokat kívánnak kialakítani, a meglévő 
úthálózat  rendszerébe  illeszkedő  új  feltáró  utakkal.  A  fejlesztéssel  érintett  terület  a  Bajcsy-
Zsilinszky és Rákóczi utak közötti terület, melyet északon a Bem út, délen az ún. Tesco-körgyűrű 
határol.  A  Tanulmánytervben  foglalkoznak  a  vasút  két  oldalán  lévő  városrészek  új  közúti 
összekötéseivel,  belső  területek  feltárásával,  Baglyas  városrész  és  az  elkerülő  út  új  lehetséges 
útkapcsolataival.
A Salgó-Projekt  Kft.  a  Salgótarján  Kun  u.  14.  alatti  ingatlan  egy  részének  jelenlegi  övezeti 
besorolásának  megváltoztatását  kérelmezi  kertvárosias  lakó  területről  a  vele  szomszédos 
Zemlinszky utca 5-7.sz. alatti ingatlanok övezetének megfelelő gazdasági kereskedelmi szolgáltató 
övezetre,  a  területek  egyesítése  céljából.  A  cég  beruházóként  építi  a  JYSK  lakberendezési 
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raktáráruházat a Zemlinszky utcai ingatlanon.
A módosításokkal  járó  költségek  viselését  a  kezdeményezők  vállalták.  A határozati  javaslat  a 
Településrendezési szerződés és Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

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

Dóra Ottó: A Városháza rendelkezik a MÁV elképzeléseinek írott változatával? Amennyiben igen, 
kéri annak rendelkezésre bocsátását elektronikus formában.

Angyalné Wilwerger Józsa: Igen, rendelkezésre áll, igen nagy méretű dokumentum, természetesen 
Képviselő Úr részére tudja bocsátani. Továbbá megvizsgálja, hogyan lehet azt nyilvánossá tenni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  nyilvánossá  tételről  vélhetően  egyeztetni  szükséges,  de 
valószínűleg nincs akadálya annak, hogy a Közgyűlés tagjai hozzáférjenek.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 127/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a a  MÁV 
Külső pályaudvar és környezetében található ingatlanok  komplex hasznosítását lehetővé 
tevő,  a  településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó  Településrendezési  és  Tervezési 
szerződést megkösse úgy, hogy a tervezési díjat és a kapcsolatos járulékos költségeket teljes 
körűen 100%-ban a kezdeményező MÁV Vagyonkezelő Zrt.-nek (1087 Budapest, Könyves K. 
krt. 54-60.) kell megfizetnie.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Salgótarján 
Zemlinszky  R.  u.  5-7.  sz.  ingatlan  melletti  Kun  u.  14.  1228  hrsz.-ú  ingatlan  övezeti 
besorolásának  gazdasági,  kereskedelmi-szolgáltató  területre  történő  módosítására  vonatkozó 
Településrendezési  és  Tervezési  szerződést  megkösse  úgy,  hogy  a  tervezési  díjat  és  a 
kapcsolatos járulékos költségeket teljes körűen 100%-ban a kezdeményező Salgó-Projekt Kft.-
nek (2049 Diósd, Tó u. 42/D.) kell megfizetnie.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17.) Javaslat a Tóstrand és környéke fejlesztési projekt keretében megkötött együttműködési 
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 2012. áprilisi  ülésén 
döntött  arról,  hogy  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  által  a  Magyar  Kézilabda 
szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési program keretében megvalósítandó beruházást támogatja, 
és  annak sikeres  elbírálása  esetén  a  tervezett  sportcsarnok megépítéséhez  szükséges  területet  a 
Salgótarján 2429. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon biztosítja. Ennek feltételeként szabta 
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a  Közgyűlés  a  GAMA-AQUA  Kft.-vel  2010.  decemberében  a  Tóstrand  fejlesztése  kapcsán 
megkötött együttműködési megállapodás megfelelő módosítását. A GAMA-AQUA Kft.-vel történt 
egyeztetések  alapján  elkészült  a  két  fejlesztési  program  összehangolását  célzó  együttműködési 
megállapodás-módosítás,  mely  a  határozati  javaslat  mellékletét  képezi.  A módosítás  abban  az 
esetben  lép  hatályba,  amennyiben  a  Strandépítők   Kézilabda  Club  sportfejlesztési  programja 
sikeresen szerepel. A módosítás értelmében az önkormányzat a szükséges, mintegy 1 ha 2510 m2 

területet a 2429. hrsz.-ú ingatlanon biztosítani fogja; ez kikerül a GAMA-AQUA Kft.-vel kötött 
megállapodás hatálya alól, és erre a területrészre a GAMA-AQUA Kft. földhasználati jogot sem 
szerez. A módosítás záradékként rögzíti azt is, hogy a sikeres sportfejlesztési program esetén a két 
fejlesztés konkrét műszaki tartalmát a felek összehangolják.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítést kaptak a képviselők, mely érinti az együttműködési 
megállapodás tartalmát, a döntésnél kéri azt figyelembe venni.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 128/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  ,,Salgótarján  Tóstrand  területen  megvalósítandó 
Salgótarjáni  Aquavital  Élménypark,  Kulturális-,  és  Egészségcentrum  kialakítása”  néven 
megvalósítandó  fejlesztési  projekthez  kapcsolódóan  a  2010.  december  16-án  megkötött 
együttműködési  megállapodás  módosítását  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18.) Javaslat a 1850 és 1853 hrsz-ú épületek értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos 
tulajdonában állnak  a  Salgótarján,  Május  1.  út  81-83.  szám alatti  ingatlanok.  A két  lakóépület 
fizikailag össze lett építve, azonban az ingatlan-nyilvántartásban két külön helyrajzi számon maradt 
feltüntetve. Az ingatlanok lakó-, szolgáltató és üzleti építési övezetbe soroltak, közvetlenül a 21-es 
főközlekedési  út  mentén  helyezkednek  el,  melyeket  egyesítve  az  önkormányzat  pedagógiai 
továbbképző központ céljára használt korábban. Az épületek tartószerkezeti rendszere nagyjából ép 
állagú,  azonban fűtési  rendszere elavult,  vizes  helyiségei  csak részben felelnek meg a jelenlegi 
követelményeknek.  A  teljes  tetőszerkezet  az  eredeti  állapotában  van,  melyen  beázások 
tapasztalhatóak, a tetőszerkezet anyaga is helyenként korhadt. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi 
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helyzetben ezen épület több millió forintos felújítására nincs lehetősége az önkormányzatnak. Az 
épületeket hosszabb távon megtartani gazdasági szempontból indokolatlan, ugyanis gondoskodni 
kell  az  épületek  folyamatos  őrzéséről,  a  hozzájuk  tartozó  zöldterületek  fűvágásáról,  az 
állagmegóvásról, ugyanakkor ezen kiadásokkal szemben bevétel  nem keletkezik. Bérbeadással a 
nagy  alapterület  a  frekventált,  városközponti  elhelyezkedés  miatt  nagyon  nehezen  lenne 
hasznosítható, irreális havi bérleti díjjal kellene számolni a bérlőnek. Az 1850 hrsz-on nyilvántartott 
ingatlan  keretbiztosítéki  jelzálogjoggal  terhelt,  így  az  értékesítés  előzetes  feltétele  az,  hogy  a 
jogosult bank mondjon le az ingatlan vonatkozásában zálogjogáról.  Az előterjesztés az ingatlanok 
jelenlegi állapotában történő értékesítésére tesz javaslatot a független értékbecslésben megállapított 
forgalmi érték alapján 17.510 e Ft-os induló áron.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 129/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  Május  1.  út  81-83.  szám alatti,  
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1850 és 1853 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület” megnevezésű ingatlanokat az értékbecslés alapján meghatározott 17.510.000,- Ft (Áfa 
mentes) induló áron értékesítésre kijelöli.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Salgótarján, Május 
1. út 81. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1850 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar, 
gazdasági  épület”  megnevezésű  ingatlanra  30.212/2006.01.05.  számon  bejegyzett 
keretbiztosítéki jelzálogjog vonatkozásában intézkedjen arra vonatkozóan, hogy az ingatlan a 
keretbiztosítéki fedezeti körből kikerüljön.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, Május 1. út 81-83. szám 
alatti,  földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban  1850  és  1853  hrsz.-ú  „kivett  lakóház,  udvar, 
gazdasági  épület”  megnevezésű  ingatlanok nyilvános  pályázat  útján  történő értékesítését  és 
egyben felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az értékesítés előkészítésére, 
lebonyolítására, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.
Az adásvételi  szerződés  megkötésének feltétele  az ingatlanok tehermentessége,  valamint  az 
állam nevében eljárni jogosult szerv nyilatkozata arra nézve, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogával nem kíván 
élni.  Abban az  esetben,  ha  az  állam elővásárlási  jogával  élni  kíván,  a  szerződés  a  Magyar 
Állammal kötendő meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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19.) Javaslat  a Vásártéren üresen álló,  nem lakás céljára szolgáló helyiségek induló bérleti 
díjának meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségek körében nőtt  az  üresek 
száma,  valamint  korábban  frekventált  helynek  minősülő  városrészek  veszítették  el  kiemelt 
jellegüket.  A hosszabb ideje bérleti jogviszonyban álló vállalkozások is folyamatosan jelzik, hogy 
rendkívül megnehezült számukra a bérleti díj kitermelése a forgalom drasztikus visszaesése miatt. A 
vállalkozói  kedv  növelése  és  az  üresen  álló  helyiségek  számának  csökkentése  érdekében  a 
Közgyűlés 2011. áprilisában hozott határozata alapján jelentős bérleti díj kedvezményeket adtunk az 
Arany János út 19/A és a Gorkij krt-i üzletekre vonatkozóan. Várakozásaink beigazolódtak, hiszen a 
Gorkij  körúton kettő,  az  Arany János  úton  pedig  három régóta  üresen  álló  helyiséget  is  bérbe 
adtunk.  Az új bérlők felújításokat végeztek az üzleteken, mellyel színesebbé, élettelibbé tették az 
addig  szürke,  sivár  helyiségeket.  Az  eredményekből  kiindulva  úgy  gondoljuk,  hogy  hasonló 
sikereket lehetne elérni a Vásártéren üresen álló helyiségek körében is. Ezen üzletek – ellentétben a 
tavalyi  célterülettel  –   ugyan  közelebb  esnek  a  városközponthoz,  azonban  jóval  nagyobb 
alapterületűek, amely miatt magasabb a bérleti díjuk. Javasoljuk a Vásártéren üresen álló helyiségek 
alacsonyabb,  50%-os  induló  bérleti  díj  meghirdetésével  történő  pályáztatását,  ugyanis  ezek  a 
helyiségek is több alkalommal lettek eredménytelenül hirdetve.  Az üzletek rendkívül rossz műszaki 
állapotban  vannak (avult  nyílászárók,  fűtésrendszer,  szigetelés  hiánya),  így az  érdeklődők  nagy 
része túl magasnak tartotta a bérleti díjat a helyiség állapotához képest. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1  
tartózkodás  mellett  támogatta;  a  Pénzügyi  Bizottság  5  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  
támogatta az előterjesztést.

Méhes András: Az előző és a most tárgyalt előterjesztés – természetesen a jó szándékot feltételezve 
– bizonyos kételyeket vet fel benne. A vállalkozások felé könnyítéseket fogalmaz meg a javaslat, 
de ennek akkor lenne értelme, ha minden nem lakáscélú helyiséget áttekintenének és figyelembe 
véve  a  jelenlegi  gazdasági  helyzetet,  egységes  szemlélettel  határoznák meg a bérleti  díjakat.  A 
jelenlegi javaslat csupán egy területet ragad ki a városból. A vállalkozások felé az önkormányzat 
akkor lenne etikus, ha a rendszerszemléletű és igazságosabb megközelítést gondolná át.

Ercsényi Ferenc: A Közgyűlés 2012. II. félévi munkatervéhez javasolta a Méhes András képviselő-
társa által most ismertetett pontot. A jelenlegi helyzet mindenképpen indokolja, hogy komplexen 
tekintsék  át  a  kereskedelmi  és  szolgáltatási  célú,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségeket  és 
egységes szempontok alapján, egyértelmű, világos és mindenki számára követhető szabályrendszert 
alkossanak. 

Tatár Csaba: Jogosnak tartja a képviselő urak felvetését, viszont nem ért egyet azzal, hogy nincs 
benne rendszer. A tartósan üresen álló nem lakáscélú ingatlanokkal tenni kell valamit, ez az első 
lépése a folyamatnak. Városrészenként jelölték ki azokat a szektorokat, ahol tartósan üresen álló 
nem lakáscélú ingatlanok találhatók. Elismeri, hogy ez felveti az igazságtalanság fogalmát, hiszen a 
Gorkij  krt-on és a Vásártéren is  tárgyalásban vannak olyan vállalkozókkal,  akik hosszabb ideje 
bérlik az adott helyiséget, rendesen fizetik a bérleti díjat, a javaslat szerint pedig a mellettük lévő 
helyiségeket féláron kívánják kiadni. Ezt érzékeli a Salgó Vagyon Kft., viszont a mások oldalon ott  
a kényszer, a bérleti díjból származó bevételt produkálni kell, mert arra számít a költségvetés, az 
önkormányzat. A jelenlegi struktúrát akár drasztikus lépésekkel is át lehet alakítani, kérdés, hogy ki 
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vállalja annak felelősségét. Ebben is a Közgyűlésnek kell döntést hozni, a felelősség az övé, a Salgó 
Vagyon Kft. szakmai előterjesztéseket készít. Nincs akadálya annak, hogy a jövőbeli elképzelést 
komplex koncepcióként a Közgyűlés elé terjessze a cég. Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi döntés a 
folyamat első része, a tartósan üresen álló szektorokban csökkenteni kell a bérleti díjat. Második 
lépés,  hogy  ezáltal  plusz  forrásokhoz  jut  a  cég,  ami  megteremti  a  lehetőségét  a  bérleti  díjak 
különbségeinek  kiegyenlítésére.  A harmadik  lépés  a  hosszú  ideje  bérelt  helyiségek  bérlő  általi 
megvásárlása,  mely témáról  már  tárgyalt  a  városvezetéssel.  Bizonyos  helyiségek  már  ki  lettek 
jelölve értékesítésre, de arra kevesebb az érdeklődés. Az értékesítésekkel az önkormányzat egyszeri 
nagyobb  bevételhez  jutna,  viszont  a  későbbiekben  szerényebb  bevétellel  kell  számolnia. 
Amennyiben a városvezetés, a Közgyűlés ezzel egyetért  és a befolyt összeg jó célra fordítható, 
akkor megérte az „áldozat”. 
A városközpontban megpróbálják megtartani az egykor jogos bérleti díjakat, azonban tudni kell, 
hogy itt  leginkább  nagy alapterületű  vendéglátó  egységekről  van  szó,  melyek  tevékenységét  a 
gazdasági válság erőteljesen érintette. Ezen helyiségek további hasznosítására, melyek 100-300 m2 

alapterületűek, új módszereket kell találni, lehet szó kisebb egységek létrehozásáról, reklámhadjárat 
igénybevételéről. 
Amennyiben  a  Közgyűlés  kéri,  akár  a  következő  ülésre  elkészítik  a  komplex  javaslatot,  de 
véleménye szerint meg kellene várni a kezdeti lépések eredményeit.  Felhívja a figyelmet arra a 
tényre, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából évente 60-70 millió forintot 
emelnek át az 1.100 önkormányzati bérlakás fenntartására. Ennek hasznosulása egy másik fejezet, 
mely kérdést nem kíván a jelenleg tárgyalt napirendnél kinyitni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az évtizedeken át kialakult rendszer már nem tud alkalmazkodni a 
jelenlegi állapotokhoz, ezért amennyiben a Közgyűlés átalakítja, akkor azt nagyon körültekintőben, 
minden szempontot figyelembe véve kell megtenni. Az igazságossági szempontot mindenképpen 
szem előtt kell tartani, mert jogosan sérelmezi a 10-15 éve rendszeresen fizető bérlő azt, hogy a 
mellette lévő helyiséget az új bérlőnek fele áron adja ki a Salgó Vagyon Kft. Véleménye szerint is  
várni  kellene,  ezalatt  kiderül,  van-e  érdeklődés  a  csökkentett  bérleti  díjakkal  a  helyiségekre. 
Hozzáteszi azonban azt is, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek hosszú ideje nem fizetnek 
bérleti díjat, velük a Salgó Vagyon Kft. perben áll. Támogatja azt a javaslatot, hogy a Közgyűlés 
tekintse át komplexen a nem lakáscélú helyiségek helyzetét.

Ercsényi Ferenc: Tatár Csaba ügyvezető igazgató úr hozzászólását kifejezetten szimpatikusnak ítélte 
meg. Reményét fejezi ki,  hogy a városvezetés elfogadja a témára vonatkozó javaslatot. Egyetért 
Ügyvezető Igazgató úrral, hogy az áttekintést nem 1 hónap alatt kellene megtenni. Személy szerint a 
témát a Közgyűlés 2012. októberi ülésére javasolta, mely szerint a Közgyűlés kapjon egy elemző és 
részletes bemutatást, amely a város három fő területére (északi, és déli városrész, belváros) bontva 
ad pontos képet az ebbe a körbe tartozó ingatlanok számáról,  kihasználtságáról,  a kihasználtság 
változásáról,  tendenciáiról,  a  bérleti  díjak  mértékéről,  továbbá  minden  e  tárgykörbe  tartozó,  a 
szakma  által  lényegesnek  tartott  adatokról,  mutatókról.  A polgármester  asszony  és  ügyvezető 
igazgató úr által elmondottak pontosan lefedik a javaslatát.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 130/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elrendeli  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata tulajdonában álló, a jelen határozat 1. sz. mellékletében felsorolt nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeknek az ott meghatározott induló bérleti díj mellett történő pályáztatását, a jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező pályázati feltételek szerint. A megkötendő bérleti szerződéseknél 
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a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  önkormányzati  vagyon  hasznosítására 
kötendő szerződéseire irányadó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft.-t a pályázati eljárás lefolytatására és a nyertes pályázóval 
a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: folyamatos

20.) Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes bérbeadására, szociális bolt 
működtetése céljából

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az első szociális bolthálózathoz tartozó üzlet a salgótarjáni Beszterce 
lakótelepen nyílt meg az önkormányzati tulajdonban lévő Ybl Miklós út 51. szám alatti helyiségben, 
melyben a  bérlő  hús-  és  hentesárut  forgalmaz.  A bérlő  a  szerződésben vállalta  a  szociális  bolt 
üzemeltetésével  kapcsolatos  feltételek  betartását.  A Közgyűlés  2010.  májusában  határozatával 
jóváhagyta a bérleti szerződés két éves határozott időtartamra történő megkötését, mely szerződés 
2012. május 31-én lejár. Bérlő írásban kérte a Salgó Vagyon Kft.-t a bérleti jogviszony változatlan 
feltételek melletti meghosszabbítására.  Az előterjesztést az anyagküldést követően kapták meg a 
képviselők. 

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

Eötvös Mihály alpolgármester visszatért az ülésterembe.

Fekete  Zsolt: A most  tárgyalt  napirend  szorosan  kapcsolódik  az  előbb  tárgyalthoz  és  szorosan 
tartozik ahhoz a gondolatmenethez, melyet képviselőként már az elmúlt évben felvetett. Javasolta, 
hogy a Közgyűlés vegye fel munkatervébe a szociális boltok működésére vonatkozó tájékoztatót, 
de  nem fogadták  be  javaslatát.  Ezt  követően azt  a  javaslatot  tette,  hogy a  Népjóléti  Bizottság 
tárgyalja  meg a  kérdést,  hogyan működnek a szociális  boltok,  megfelelnek-e a  velük  szemben 
támasztott  követelményeknek,  elvárásoknak,  törvényi  kötelezettségeknek,  hozták-e  az  elvárt 
eredményeket. A kezdeményezésnek az a lényege, hogy egyrészt a kevesebb pénzzel rendelkezők is 
hozzájuthassanak  az  alapélelmiszerekhez,  másrészt  a   környékbeli  őstermelők  által  termelt 
termékeket árusítsák a boltok. Sajnálatát fejezi ki, hogy a témát sem közgyűlési, sem bizottsági 
téren nem vizsgálták. Személy szerint a jelenleg tárgyalt napirendet azért nem tudja támogatni, mert 
nincs  birtokában  a  vonatkozó  információknak.  A szociális  bolthálózat  rendszerét  és  kiépítését 
azonban továbbra is támogatja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Népjóléti Bizottság a júniusi ülésén tervezi tárgyalni a témát. Tatár 
Csaba  Ügyvezető  Igazgató  úr  részletes  feljegyzést  juttatott  el  hozzá  a  Beszterce  lakótelepen 
működő  boltról,  vélhetően  nincs  akadálya  annak,  hogy  a  többi  boltról  is  megtegye  ugyanezt. 
Javasolja a bizottságnak a helyszíni bejárást, tapasztalják meg saját szemükkel a boltok működését.

Dr. Bercsényi Lajos: Véleménye szerint helyes a sorrend, először a szakbizottság tárgyalja meg a 
témát, aztán nem lehet akadálya annak, hogy tájékoztató formájában a Közgyűlésnek is bemutassák.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat 
ellenében, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 131/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. szám alatti 
58 m2  alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség szociális bolt működtetése céljából a Best-
erce Kereskedelmi Kft. (3104 Salgótarján, Bocskai út 24.) részére történő bérbeadásához 10.500,- 
Ft/hó kedvezményes bérleti díj megállapítása mellett 2012. június 1-től 2013. május 31-ig terjedő 
határozott időtartamra a jelen melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti 
szerződés-módosítás aláírására.

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

21.) Javaslat dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítására, valamint Buczkó György: 
Díszkút és Tar István: Fegyvert fogó munkás című alkotások áthelyezésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  várossá 
nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából a 2012. évet emlékévvé nyilvánította. Az emlékév négy 
kiemelt  rendezvénye  között  szerepel  2012.  július  29-én  dr.  Förster  Kálmán  születésnapjának 
megünneplése.  Javaslom  ebből  az  alkalomból  a  Fő  téren  („Kis  Fő  tér”)  Molnár  Péter 
szobrászművész dr. Förster Kálmánról készített egész alakos szobrának felállítását, amely kifejezi 
az utókor, a város közössége tiszteletét településünk első polgármesterének történelmi életműve és 
emberi, erkölcsi nagysága iránt. 
A tervezett  helyszínen  jelenleg  Buczkó  György:  Díszkút  c.  szobra  áll,  ezért  a  mű  áthelyezése 
szükségessé  válik.  Az  alkotás felújítási  és  restaurálási  munkálatainak  elvégzéséig  raktározásra 
kerülne a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. telephelyén.
Ugyanezen a közterületen található továbbá Tar István: Fegyvert fogó munkás c. alkotása. A szobor 
állagromlása,  valamint  a tér  továbbiakban kialakítandó esztétikai  összhatása miatt,  a mű eredeti 
környezetéből való kiemelése és áthelyezése szükségszerű. Javaslom a Salgótarjáni Szoborparkba 
történő áthelyezését, elismerve, hogy jelen állapotában is esztétikai, kultúrtörténeti értéket képvisel.
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményében  a  köztéri szobor felállítását, valamint a 
további  szobrok áthelyezését javasolta, illetve elfogadta. A kivitelezés költségei az önkormányzat 
2012. évi költségvetésben rendelkezésre állnak.
Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a  képviselők.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Dóra  Ottó: Az előterjesztést  valóban  a  Közgyűlést  megelőzően  kapták  kézhez,  azonban  már  a 
költségvetés elkészítésekor lehetett tudni, hogy napirendre kerül. A gyermekétkeztetés napirendnél 
az  általa  tett  kb.  600  e  forint  értékű  módosító  javaslatát  leszavazta  a  Közgyűlés,  a  szobor  és 
környezetének rendbetétele pedig 40-45 millió forintba fog kerülni a városnak.  Nem gondolja azt, 
hogy jelenleg  Salgótarjánban  az  egy fontos  vita,  kell-e  Förster  Kálmán  emlékére  egész  alakos 
szobrot állítani és megrendelni 15 millió forintért, illetve tovább 30 millió forintért rendbe tenni a 
szobor környezetét, ugyanis a a városnak ezer gondja van. Mindezt nem azért mondja, mert nem 
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tiszteli  Förster  Kálmánt.  A város  a  lehetőségeihez  képest  rendelkezik  relikviákkal,  gondol  itt  a 
Városháza előtti mellszoborra, a Díszterem elnevezésére. Azt is támogatná – amennyiben az ott 
lakóknak nem jelentene az okmányok átírása miatt nagy költséget – hogy a Fő teret elnevezzék róla. 
Azonban nem gondolja azt, hogy Salgótarjánnak ma egy ilyen projektre 40 millió forintot kellene 
költenie.  Vélhetően  azonban  a  többség  elfogadja  az  előterjesztést,  ezért  azt  javasolja,  hogy 
kérelmezzék a  Kis  Fő tér  felújításának a  funkcióbővítő  városrehabilitáció  első  ütemébe történő 
beemelését, így nem kellene a városnak saját erőből ekkora forrást biztosítania. Hangsúlyozza, hogy 
nem tartja múlhatatlanul fontosnak a tervezett szobor felállítását, talán a várossá nyilvánítás 100. 
évfordulójára, de akkor is város anyagi tehetségéhez képest. Véleménye szerint a város már eddig is 
méltóképpen megemlékezett az első polgármesteréről. Azt javasolja, hogy Polgármester Asszony 
vonja  vissza  az  előterjesztést  és  jelezze  az  érintett  szereplőknek,  hogy  a  projektet  a  város 
bizonytalan időre elhalasztja, visszatérnek rá az önkormányzat jobb anyagi helyzete esetén.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A gyermekétkeztetésre  vonatkozó napirendnél  nem volt  még szó 
forintosított  összegről,  azóta nyilván számolt  Képviselő Úr.  Nem azért  szavazták le  a módosító 
javaslatát,  mert  nem kívánnak  gyermekeket  étkeztetni,  hanem azért,  mert  nem volt  előkészítve 
mindez. Nem tartja helyesnek az ad-hoc döntéseket. Ismét hangsúlyozza, hogy az előző évekhez 
képest lényegesen több gyermek számára tudják biztosítani az étkezést. 
Elfogadja Dóra Ottó képviselő úr azon véleményét is, mely sajtótájékoztatón hangzott el, hogy a 90. 
éves évforduló rendezvényeit „kislagzinak” nevezte. A Közgyűlés az Emlékbizottság egyetértését 
bírja a tekintetben, hogy az emlékévben milyen rendezvények legyenek, milyen költségekkel. Azt 
gondolja,  hogy a  befektetett  összeg  a  városban  élők  identitását,  lokálpatriótizmusát  erőteljesen 
növeli. Úgy véli továbbá Dóra Ottó képviselő úrral ellentétben, hogy Förster Kálmán a szocializmus 
idejében méltatlanul háttérbe lett  szorítva,  érdemeiről a városban évtizedeken keresztül szó sem 
esett.  Most  pedig  elérkezett  az  a  polgári  időszak,  amikor  méltó  emléket  kívánnak  állítani 
Salgótarjánban Förster Kálmánnak.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztés egy másik eleméhez kíván hozzászólni. Polgármester asszonyt 
kérdezi, miért kell egy szobrot „ráncigálni”? Egy szobor a történelem része, üzen valamit, amivel 
nem kell mindenkinek egyetérteni, nem kell hogy mindenkinek tetszésére váljon, nem kell, hogy 
mindeni  szeresse,  de  a  város  történelméhez,  múltjához  hozzátartozik.  Amennyiben  egy  szobor 
állapota az idők folyamán romlik általában restaurálják. Egy szobrot,  legyen az bármilyen, buta 
szoborparkba  száműzni  a  történelemnek,  a  város  múltjának  ide-oda  „ráncigálását”  jelenti. 
Megfontolásra javasolja, hogy a szobor maradjon a helyén és mindenkinek üzenje azt, amit hallani 
szeretne.
 
Székyné dr. Sztrémi Melinda: A buta szoborparkot a városban nem 2006-ot követően hozták létre. A 
Képviselő Úr által  buta  szoborparknak nevezett  baglyasaljai  szoborpark az előző önkormányzat 
idején jött létre, az akkori Közgyűlés döntött arról, bizonyos szobrokat odavisznek. A képviselő úr 
által használt „buta” jelzőt nem tartja jónak, mert igenis vannak olyan alkotások, melyek politikai 
megrendelésre készültek, politikai célt szolgáltak. Jelen esetben nem biztos, hogy erről van szó, de a 
szoborparkban találhatók ilyen alkotások. Nem nevezne egy szoborparkot butának, mert biztosan 
van értelme.

Ercsényi Ferenc: Nem a baglyasaljai szoborpark buta, hanem minden szoborpark. A szobroknak 
nem egy kevésbé látogatott helyen kell eldugva felsorakozniuk. A szobrok arra valók, hogy a város 
köztereit, amelyet az ott lakók nap mint nap használnak, díszítsék, ékesítsék. Minden szoborpark 
buta, bárhol legyen is, és teljesen mindegy ki hozta létre. Halkan megjegyzi, hogy emlékei szerint a 
baglyasaljai szoborpark dr. Zsélyi András egykori polgármester kezdeményezésére indult.
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Hozzászólásában  azt  mondta,  hogy  nem  osztja  Képviselő  Úr 
véleményét, vélhetően ezt megengedi neki. Azt, hogy a szoborpark mikor jött létre biztosan jobban 
tudja, hiszen minden közgyűlésnek tagja volt, vélhetően szavazott is róla. 

Fenyvesi Gábor: Olcsó politikai népszerűség hajhászatnak tartja azt, amikor a gyermekétkeztetést a 
város egy közterületének felújításával összefüggésben kezelik. Az gyermekétkeztetésre vonatkozó 
napirendhez nem kívánt hozzászólni, véleménye szerint az nem politikai jellegű dolog. Megerősíti a 
polgármester asszony által elmondott adatokat, a 600-700 fő étkeztetése helyett a jelenlegi 1200-
1300 gyermek étkeztetése jóval több. A nyilvántartásban 2500-3000 rászoruló gyermek van, de az 
1300 gyermek kiválasztása is nehéz feladat, ez a létszám pontosan lefedi a rászorulók létszámát.
A Kis Fő tér felújításával kapcsolatban azt gondolja, ha ezen a gondolatmeneten haladva ebben a 
nehéz  gazdasági  helyzetben  minden  felújítás  felesleges,  akkor  fordíthatnának  mindent 
gyermekétkeztetésre.   Neki  személy  szerint  ugyanolyan  fontos  a  Kis  Fő  tér  felújítása,  mint  a 
Csalános út vagy a Teraszos és Görbe út felújítása, mindettől a város épül,  szépül.  A költségek 
meghatározásánál arra törekedtek, hogy a leghatékonyabban történjen meg a kivitelezés, a városnak 
a lehető legkevesebbe kerüljön. 
Természetesen minden szobornak megvan a mondanivalója mindenkinek. A tervezés során nem ezt 
a vitát nyitották ki sem az emlékbizottság, sem a lektorátussal folytatott egyeztetésen, mert ez a 
téma nagyon messzire vezetne. A leendő Förster Kálmán szobor átnéz a tér másik oldalára és ott áll  
a felszabadulás emlékműve. Erről is lehetne vitát  generálni,  hogy annak idején az felszabadulás 
volt-e, minek állít emléket a szobor.  Az emlékbizottság és a lektorátus egyetértett azzal, hogy  egy 
romantikus parkosított környezetben, ahol Förster Kálmán ülő szobra van és az szimbiózisba kerül 
az út másik oldalán elhelyezkedő Fő térrel, nem túl szerencsés a mögötte pár méterrel lévő „puskás 
ember”  szobrának  elhelyezkedése  esztétikai  és  egyéb  dolgok  miatt  sem.  Ezzel  egyhangúlag 
egyetértett az emlékbizottság és a lektorátus, a Kis Fő tér tervezőjével együtt. 
A jövőbeni fejlesztési tervek remélhetőleg a parkoló irányába is haladnak, mely hely biztosítását 
kívánja.  A sokak által  „puskák embernek” nevezett  szobor  a  közgyűlési  döntésnek megfelelően 
lekerül a baglyasaljai szoborparkba, azonban a későbbiekben szintén közgyűlési döntéssel, bárhol 
újra felállítható. 
Véleménye szerint amennyiben Förster Kálmán is Dóra Ottó képviselő úr által ismertetett logikából 
indult volna ki, akkor valószínűleg a főúton még ma is sárban járnának az emberek. A város első 
polgármesterének helyzete sem volt könnyű annak idején, mégis város lett a falvak összességéből.

Dóra Ottó: Nem ironizálás céljából, de elmondja, hogy Förster Kálmán idején döntően még sárban 
jártak az emberek Salgótarjánban. A város történelmét ismerők jól tudják, hogy a Pécskő utcában 
még a 60-as, 70-es években is ez volt a helyzet. És még ma is vannak olyan utcák, ahol ez így van. 
Amennyiben a módosító javaslatát elfogadta volna a Közgyűlés, akkor ezt nem tette volna szóvá. És 
hozzáteszi,  ha Fenyvesi  Gábor alpolgármester  úr a  napirendnél  mondja el  a  hátrányos helyzetű 
gyermekek összetoborzásának nehézségét, lehet még a módosító javaslatát is visszavonja.
Valóban nem kell mindenben egyetérteni, de úgy gondolja Salgótarján életében nem a most tárgyalt 
téma a legfontosabb,  és nem azért, mert nem tiszteli Förster Kálmánt. Az elmúlt 16-17 évben egyre 
nagyobb  tisztelet  övezi  személyét,  egyre  több  mindent  lehet  megtudni  róla,  munkásságáról. 
Megjegyzi,  hogy  a  Városháza  előtti  Panteonban  Förster  Kálmán  mellszobrát  a  '90  utáni  első 
szocialista  polgármester  állíttatta  az  akkori  testülettel  és  nem az  azt  megelőző  polgári  vezetés. 
Hozzáteszi továbbá, hogy a Förster Kálmán kultuszt dr. Horváth István egykori múzeumigazgató, 
történész professzor indította el a '90-es évek közepén, aki szocialista gondolkodású volt.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Azt  sem  szabad  elfelejteni,  hogy  a  Tájak  Korok  Múzeumok 
Egyesület  tartja  kézben  a  mai  napig  civil  összefogással  és  a  mindenkori  önkormányzat 
támogatásával a Zircen található Förster sírt.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat 
ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 132/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 
10. §  (1) bekezdés h)  pontja,  valamint  a helyi  önkormányzatok és szerveik,  a  köztársasági 
megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat-  és  hatásköreiről  szóló 
1991. évi  XX.  tv. 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Molnár Péter szobrászművész dr. 
Förster Kálmánról készített egész alakos szobrának felállítását a salgótarjáni 3881/3. hrsz-ú, Fő 
tér megnevezésű ingatlanon („Kis Fő tér”). Az alkotás kifejezi az utókor, a város közössége 
tiszteletét településünk első polgármesterének történelmi életműve és emberi, erkölcsi nagysága 
iránt.
A szoboralak mérete: 160 x 100 x 110 cm, a környezetében lévő geometrikus elemek közül az 
álló: 320 x 48 x 48 cm, a fekvő: 320 x 48 x 48 cm, a fekvőn lévő téglatest: 120 x 60 x 15 cm.  
Anyaga mészkő, léptéke: 5/4-es.
A szobor kivitelezési költsége 15 M Ft, amely a 2012. évi önkormányzati költségvetésben az V. 
Helyi önkormányzat, 1. Kiadások, 9. Felhalmozási kiadás, 2. ,,Dr. Förster Kálmán" emlékhely 
kialakítása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll.

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat-  és  hatásköreiről  szóló 
1991.  évi  XX.  tv.  109.  §  (1)  bekezdése  alapján  hozzájárul  Buczkó  György:  Díszkút  c. 
szobrának,  annak  felújítási  és  restaurálási  munkálatainak  elvégzéséig,  a  Salgótarjáni 
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. telephelyére történő áthelyezéséhez.

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

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű szervek feladat-  és  hatásköreiről  szóló 
1991. évi XX. tv. 109. § (1) bekezdése alapján hozzájárul Tar István Fegyvert fogó munkás c. 
szobrának a Salgótarján – Baglyasalja városrészben található, a 909/1. hrsz-ú közterületen lévő 
Salgótarjáni Szoborparkba történő áthelyezéséhez.

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

Dóra Ottó távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.
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22.) Javaslat a Települési Esélyegyenlőségi Program időarányos teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Pál Helga, esélyegyenlőségi referens

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. novemberében 
fogadta el a 2010-2015. időszakra vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi Programot. Elkészült egy 
beszámoló,  amely  az  esélyegyenlőségi  program  2010.  november  és  2012.  április  közötti 
megvalósulását  tartalmazza.  A  vonatkozó  jogszabály  rendelkezései  értelmében  a  helyi 
esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni és ha szükséges a 
helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ez évben válik aktuálissá, a 
beszámoló  ezen  munka  megkezdésének  első  lépése.  A  Települési  Esélyegyenlőségi  Program 
megvalósulásáról  szóló  beszámolót  az  Esélyegyenlőségi  Tanács  1/2012.  (V.10.)  ET.  sz. 
határozatával elfogadta és javasolta, hogy  jelen beszámolót terjessze a Közgyűlés elé, valamint a 
Települési  Esélyegyenlőségi  Program  kétévenkénti  felülvizsgálatához  szükséges  intézkedéseket 
tegye meg. Erre tesz javaslatot az előterjesztés. 
Az Esélyegyenlőségi Tanácsban a Közgyűlés 4 bizottságának elnöke vesz részt, továbbá a Civil 
Kerekasztal delegáltja. A Tanácsülésen megfogalmazódott az a kérés, hogy Szekeres Géza, mint a 
kisebbségekért  felelős  tanácsnok  legyen  jelen  az  üléseken  tanácskozási  joggal.  Az  ülésen 
részletesen polemizáltak a Salgótarjánban kialakult helyzetről és megállapították, hogy van teendő 
bőven. 

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

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Fekete Zsolt: A beszámoló felméri  a  jelenlegi  állapotot,  néhány dologra szeretne rávilágítani  és 
reflektálni pozitív és negatív értelemben is, hogy mire kellene még jobban odafigyelni. Az Oktatás-
nevelés fejezet 3. pontja a körzethatárok évenkénti felülvizsgálatát jeleníti meg, főként a hátrányos 
helyzetű  tanulók  osztályokban  lévő  arányát.  Kéri,  hogy  a  körzethatárok  kialakításánál  vegyék 
figyelembe a közeljövőben a lakókörzetből az iskola megközelítési lehetőségét. Nagyon fontos ez, 
főként  a  hátrányos  helyzetű  tanulók  ne  maradjanak  le  egy  délutáni  foglalkozásról,  mert  azt 
követően esetleg nem tudnának hazajutni. 
Nagyon pozitívnak értékeli az 5. pontban szereplő kompetencia felmérések eredményét, mely azt 
mutatja, hogy az általános iskolába járó gyermekek nagy arányban megfelelnek az elvárásoknak.
A 7. pont az egy tanulóra jutó igazolatlan mulasztások kérdését tárgyalja. Felvetődik a kérdés, hogy 
azért  javult  ez  a  mutató,  mert  a  diákok  és  a  szüleik  jogkövetőek  lettek,  vagy a  magántanuló 
intézményt használják kibúvóként? A Szegregátumok c. fejezethez kapcsolódóan kérdezi, készített-
e valaki felmérést, tud-e valaki arra valaki válaszolni, hány roma család és abban hány gyermek él 
Salgótarjánban?  A beszámolóban  az  szerepel,  hogy a  roma gyermekek  3/4-e  négy iskolába  és 
óvodába koncentrálódik. Amennyiben nem tudjuk a roma családok és gyermekek számát, honnét 
tudják  hogy azok  3/4-e  mely  óvodába,  iskolába  jár?  Költői  kérdésként  tette  fel  mindezt,  mert 
romának az tekinthető, aki annak vallja magát, erről nyilvántartás nincs. Előbbiekre való tekintettel 
javasolja,  hogy  a  roma  gyermekek  helyett  hátrányos  helyzetű  gyermekek  megnevezést 
használjanak. Feltételezhetően a hátrányos helyzetű gyermekekről vannak adatok.
A szociális területen a szociális munkások szerepének fontosságát emeli ki. Salgótarján eljutott abba 
a helyzetbe, hogy az utcai és lakótelepi szociális munka pályázat útján történő betöltésére már nem 
lehet várni. Véleménye szerint a jelenleg két 4 órás foglalkoztatásban dolgozó szociális munkás 
helyett, 4 fő teljes főállásúra lenne szükség. 
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Fenyvesi Gábor távozik az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma 10 fő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ágazati törvények előírásai reálisan határozzák meg a személyi 
ellátottsági  követelményeket.  Sajnálatos  módon  az  önkormányzatok  többsége  mulasztásos 
törvénysértésben van, mert nem tudják biztosítani azt a létszámot. Tisztában van azzal, hogy főleg a 
hátrányos  helyzetű  térségekben  a  törvényi  kötelező  létszámon  felül  is  szükség  lenne  szociális 
munkásokra.  Nem  véletlenül  döntöttek  a  szociális  terület  nagy  szeletének  kistérségi  szintű 
kiszervezése mellett, ugyanis ebben a formában kiegészítő állami támogatást lehet megjeleníteni.
A  roma  kérdéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  korábbi  népszámlálás  eredménye  szerint 
Salgótarjánban 100-200 fő a magukat romának vallók. A korábbi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
– ma már Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselőivel tárgyalva, az ő véleményüket kikérve, 
az előző ciklusban mintegy 8.000 főre tették a roma lakosság számát.
Bízik  abban,  hogy  a  körzethatárok  kialakításánál  a  hátrányos  helyzetűek  arányának 
figyelembevétele egy-egy intézetben, osztályban kérdéssel nem sokáig kell foglalkozni, ugyanis ez 
egy  mesterkélt  integráció.  Arra  kényszeríti  az  önkormányzatokat,  hogy  a  körzethatárokat 
mesterségesen  és  életidegenül  alakítsák  ki  a  törvényi  kitételnek  való  megfelelés  érdekében. 
Személy  szerint  számos  fórumon  elmondta,  hogy  ez  egy  –  Ercsényi  Ferenc  Képviselő  Úr 
kifejezését használva – nagyon buta döntés volt, amelyet a liberális kormány időszakában hoztak. 
Ezzel  nem lehet  célt  érni,  mert  a  jogszabályi  megfelelés  céljából  sok  esetben  gyermekeket  a 
lakókörnyezetükből ki kell ragadni és másik intézménybe vinni. Bízik benne, hogy ez a szabályozás 
hamarosan  eltűnik  a  rendszerből,  ettől  még  nem  lesznek  integráltak  a  gyermekek.  Bizonyos 
lakókörzetekben tömegesen vannak jelen a hátrányos helyzetűek, ezt tudomásul kell venni. Ennek 
oka van, hogy ott élnek, ott érzik jól magukat. A gyermekeket pedig a legközelebbi intézményben 
kell ellátni. A körzethatárról kapcsolatosan sok szülő keresi meg polgármesteri fogadónapján is. 
Tudomás a szerint a magántanuló intézménye nem tipikus kiskapu a kötelezettségek alóli kibúvásra.

Dóra Ottó és Fenyvesi Gábor visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Reszoly  Gusztávné,  a  Népjóléti  Iroda  irodavezető-helyettese: Azon  jogszabályi  változás  életbe 
lépése után, mely szerint a családi pótlékot felfüggesztik az igazolatlan mulasztás miatt, valóban 
voltak  kezdeményezések  a  magántanulói  tankötelezettség  teljesítésével  kapcsolatban.  Minden 
esetben, amikor nem orvosi javaslatra történik a magántanulóvá válást  az igazgató engedélyezi, 
abban az esetben viszont, amikor feltételezhető, hogy a gyermek továbbhaladása veszélybe kerül, ki 
kell kérni a Gyermekjóléti Szolgálat véleményét. Az ágazat szakemberei egyeztettek a témában, és 
abban állapodtak meg,  hogy amikor  nem versenyzés  vagy egészségügyi  ok miatt  kérelmezik  a 
magántanulóságot, a Gyermekvédelmi Szolgálat nem engedélyezi. Kijelenti, hogy egyetlen ilyen 
eset sincs. 
A roma tanulók számával  kapcsolatban az  alábbi  tájékoztatást  adja.  Léteznek olyan pályázatok 
(Magyar  Cigányokért  Közalapítvány),  amelyeken  az  vehet  részt,  akik  a  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökénél nyilatkozatot tesz, romának vallja magát. Megfigyelhető az a tendencia, 
hogy  ilyen  pályázatok  megjelenése  után,  megnövekedik  a  nyilatkozatok  száma,  tehát  a  roma 
gyermekek száma ettől nagymértékben függ.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A MACIKA pályázat nem 2010-et követően jelent meg, hanem jóval 
előtte, tudomása szerint most van kifutóban. Irodavezető-helyettes Asszony megerősítette, hogy a 
roma  gyermekek  száma  a  szülők  által  megadott  adatokból  származik,  mellette  vannak  a 
nyilatkozatok, tehát nem az Önkormányzat által becsült adat.
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További kérdés, hozzászólás nem volt, így a Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

Szám:  133/2012.(V. 23.) Öh.sz. határozat
 
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Települési Esélyegyenlőségi Program időarányos 

teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Települési  Esélyegyenlőségi  Program 
kétévenkénti felülvizsgálatához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

23.) Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
-  Dr.  Bartáné  dr.  Plantek  J.  Judit,  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  

Gyámhivatalának vezetője
-   Holecz Istvánné, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ igazgatója 

   -   Cserkúti Gáborné, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, 
Gyermekjóléti Központ vezetője, képviseletükben jelen van Utasiné Varga Zita

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A gyermekvédelmi törvény 96. § (6) bekezdése kimondja, hogy a 
települési  önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak ellátásáról  minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Közgyűlés megtárgyal. Jelen előterjesztéssel ezen 
jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat. A tájékoztató tartalmazza többek között a 
gyermekvédelmi  rendszer  keretében  az   önkormányzat  által  biztosított  pénzbeli,  természetbeni 
ellátások és a jegyzői gyámhatósági intézkedések 2011. évi alakulását, valamint a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátások 2011. évi működését. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Dr.  Bercsényi  Lajos: Elmondja,  hogy a  Népjóléti  Bizottság  ülésén  kiemelten  is  szóba  került  a 
bölcsődei ellátás helyzete. 

Fekete Zsolt: A tájékoztató nagyon beszédes, rengeteg statisztikai adatok és felmérést tartalmaz. 
Úgy  véli,  jó  alapot  ad  az  Önkormányzatnak  a  gyermekvédelmi  ellátások  rendszerében  lévő 
feladatok és teendők átgondolására.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 23. § (1) bekezdé-
sének a/ pontja alapján zárt ülésen került sor.  Megkérte a napirendek tárgyalásában nem érintett 
meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgya-
lásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

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

Közérdekű bejelentések:

Dóra Ottó: Az Idegéri alsó behajtó és a Bükki Nemzeti Park látogató központja között helyezkedik 
el  egy  salakhegy,  melyből  a  tulajdonosa  éveken  keresztül  kitermelte  és  elszállította  a  salakot. 
Tudomása szerint az elmúlt évben nem történt semmilyen mozgás a területen. A salakhegyet oly 
módon  bányászták  meg,  amely  egyrészt  balesetveszélyes,  másrészt  környezetszennyező  és  nem 
utolsósorban  látványnak  igen  előnytelen.  Kéri  Jegyző  urat  és  általa  a  Polgármesteri  Hivatal 
illetékeseit  derítsék  fel  kinek  a  tulajdona  az  említett  terület,  milyen  kötelezettségei  vannak  és 
azoknak eleget tesz-e? 
Másik kérdése a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézetének helyzetére vonatkozik. Az 
elmúlt hetekben kóbor hírek merültek fel, mely szerint nem indul első évfolyam a főiskolán és a 
most  ott  tanulóknak  is  Budapesten  kell  folytatni  tanulmányaikat.  Az  intézet  igazgatója  érdemi 
végeredményről nem tudott beszámolni, jelezte, hogy minden hatáskör a szenátus kezében van.  A 
főiskola helyi vezetése és munkatársai élet-halál harcot folytatnak az intézet megőrzése érdekében, a 
költségvetési  hiányukat  teljesen  minimálisra  sikerült  ledolgozniuk.  Érdeklődött  a  Rektori 
Hivatalnál, azonban érdemi információt nem tudtak adni. Polgármester Asszony tárgyalt-e az elmúlt 
napokban,  hetekben  a  BGF  rektorával,  és  mi  ennek  az  eredménye?  Azt  gondolja,  hogy 
párthovatartozástól  függetlenül  a  Közgyűlésben  mindenki  támogatja  az  ügyet  és  felhatalmazza 
Polgármester Asszonyt, hogy mindent kövessen el az intézet bezárása ellen, akár az önkormányzatot 
érintő  anyagi  kötelezettségvállalás  mellett  is.  Az  intézet  bezárása  nem  csak  maga  az  oktatás 
megszűnését  jelentené,  a  város,  sőt  a  megye  jövője  szempontjából  is  önmagában  meghatározó 
lenne. Jelenleg a hallgatók kb 80 %-a salgótarjáni vagy Nógrád megyei. Vélhetően ezen tanulók 
nagy része  az  intézet  bezárása  miatt  egyáltalán  nem,  vagy csak  nagy nehézségek  árán  tudnák 
befejezni tanulmányaikat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A salakhegy kérdésre vonatkozóan Jegyző úr írásbeli tájékoztatás fog 
adni Dóra Ottó Képviselő Úr részére.
A BGF-fel kapcsolatban folyamatos tárgyalásban áll a Rektor Asszonnyal. 3 és fél évvel ezelőtt  már 
a  szenátusi  döntésen  is  túl  voltak,  amely  arról  szólt,  hogy  nem  indítanak  első  évfolyamot  a 
salgótarjáni  intézetben,  mert  nincs  megfelelő  számú  jelentkező.  Akkor  a  Közgyűlés  a  Nógrád 
Megyei Önkormányzattal együtt úgy döntött, hogy anyagilag is támogatja a főiskolát. Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  3  és  fél  év  alatt  119  millió  forintot  adott  az  állami 
finanszírozású intézetnek egy nem kötelezően ellátandó feladatra. Ez a döntés nem csupán gesztus 
értékű volt. Tudták, hogy az ott tanuló fiatalok nagy része nem tudná megoldani a más városba való 
utazást, szállást, étkezést, mert ezzel a családoknak plusz költségek merülnének fel. Ugyanakkor az 
is egyértelműen látható volt, hogy a BGF előírásainak megfelelő szám jelentkező hosszú évek óta 
nem volt a főiskolán, sem államilag finanszírozott, sem költségtérítéses képzésre, még a felsőfokú 
szakképzéssel  együtt  sem.   A BGF  az  optimális  létszámot  150  főben  határozat  meg,  amellyel 
nullszaldósan  lehet  működtetni  az  intézetet.  Számításaik  szerint  a  következő  évben  50  millió 
forintos hiány lesz a salgótarjáni intézet finanszírozásában. Ezen a megbeszélésen jelezte a BGF 
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felé,  hogy  nem  látja  lehetőségét  további  önkormányzati  forrás  biztosítására,  erre  a  2012-es 
költségvetésben nincs elkülönítve keret. Az elmúlt 3 és fél évben is „az egyik szem sír, a másik meg 
nevet” elve érvényesült, örömteli volt, hogy megmaradt a főiskolai képzés Salgótarjánban, azonban 
a 119 millió forintot fordíthatta volna az önkormányzat az általa fenntartott oktatási intézményekre, 
ahonnan  pedig  folyamatosan  forrásokat  vont  ki.  Rektor  Asszonynak  tehát  egyértelműen 
megmondta, hogy a salgótarjáni önkormányzat tovább ilyen összegű forrást nem tud biztosítani. 
Azonban a tárgyalás során az is felmerült,  amit mindenki beláthat, hogy mindez tűzoltó munka. 
Személy szerint javasolta Rektor Asszonynak, hogy a BGF visszatérhetne az indulásakori területi 
lehatároláshoz,  amely  egyfajta  hallgatói  megoszlást  eredményezett.  Az  ország  keleti  részéből 
Salgótarjánba érkeztek  a  hallgatók,  a  középső részből  Budapestre,  míg  a  nyugati  országrészből 
Zalaegerszegre. Vélemény szerint úgy lehet hallgatói létszámot növelni, ha bizonyos szakot csak 
Salgótarjánban  indítanak.  Jó  néhány  példa  van  arra,  ha  ugyanaz  a  szak  Budapesten  és 
Salgótarjánban is indul, még ha salgótarjáni lakhelyű is a hallgató, akkor is Budapestet jelöli meg. A 
területi  megoszlás  tehát  mára  megszűnt,  ami  a  budapesti  központ  „vízfejűségét”  reprezentálja. 
Rektor  Asszony  azt  nyilatkozta,  hogy  a  BGF  központja  ilyen  drasztikus  beavatkozásra  nem 
hajlandó, nem kívánja még csak a Szenátus elé sem terjeszteni. 
A tárgyalásokon  elmondta  továbbá,  hogy  az  önkormányzat  oly  módon  tudna  anyagi  áldozatot 
vállalni, ha átalakítja az ösztöndíj rendszerét. Például a salgótarjáni főiskolát választó diákoknak 
magasabb  ösztöndíjat  ítéljenek  meg.  Ezzel  közvetetten  segíteni  tudná  az  önkormányzat  a 
hallgatószám növelését. Erre a javaslatra a gazdasági igazgató azt válaszolta, hogy ez szép ötlet, de 
nem szünteti meg az intézetnél fennálló 50 millió forintos hiányt. 
Mindezen tárgyalásokkal  párhuzamosan megindította  a  kormányzati  egyeztetéseit  is,  ugyanis  az 
oktatási tárca most készíti elő a felsőoktatási fejlesztési koncepciót. Ennek első változatában nem 
szerepelt  a  salgótarjáni  főiskola.  Ez  az  alapkérdés,  ugyanis,  ha  abban  nem  szerepel,  akkor  a 
felsőoktatási intézmény már nem is tudja megjelölni Salgótarjánt a fejlesztési tervében. Ebben tehát 
eredményt ért el, Salgótarján és a főiskola bekerült a koncepcióba. Az elmúlt időszakban az Egri 
Főiskola  Rektorával  is  folytatott  megbeszélést  a  BGF  Rektorával  együtt,  a  két  intézmény 
gondolkodik azon, hogyan lehetne színesíteni a képzési palettát. 
Harmadik lehetőségként  egy helyi  kezdeményezés  jelent  meg,  a  főiskola  tanárai  Paróczai  Péter 
vezetésével kidolgoztak egy koncepciót, melyet hozzá is eljuttattak. A miskolci egyetemmel vannak 
tárgyalásban, javaslatok szerint a képzést a műszaki mechatronikai képzés irányába tolnák.
Személy  szerint  azt  szorgalmazza,  hogy ne  határolják  be  egy  intézményhez  sem Salgótarjánt, 
ugyanis a felsőoktatási fejlesztési koncepció az intézmények összekapcsolódását írja elő, várja el. 
Ennek  megfelelően  elképzelhetőnek  tartja,  hogy  egy  színesebb  palettát  kínáló  felsőoktatási 
képzőhelyet lehet megjeleníteni a városban. Az Egri Főiskolával a szociális munkás és  szociális-
egészségügyi ágazatban megjelenő felsőfokú végzettségűek képzése ügyén tárgyal, mely épülhetne 
a városi egészségügyi szakképzésre. 
Összefoglalóan  elmondja,  hogy  mind  kormányzati  szinten,  mind  a  felsőfokú  oktatási 
intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás és egyeztetés. Jelzi továbbá, hogy a salgótarjáni intézet 
igazgatójától  csak  áttételesen  kapott  információkat,  irodavezető-helyettes  asszony  beszélt  vele 
telefonon.

Dóra Ottó: Véleménye szerint az a biztos, ami van. A miskolci és az egri kapcsolódási szál már a 
'90-es évek végétől nehézkes volt, illetve nem sikerült. Érezhető a BGF esetében is, hogy a székhely 
a fontos. Információi szerint a szolnoki főiskola beolvadni készül a BGF-be, mely főiskolának 3 
milliárd  forintos  tartozása  és  évi  500 millió  forintos  hiánya  van.  Javasolja,  hogy a  salgótarjáni 
főiskola  ügyében próbáljanak ők is  „felszállni  arra  a  vonatra”.  A salgótarjáni  intézet  igazgatója 
szerint az 50 millió forintos hiány már sokkal kevesebb. Az előbbi hozzászólásában azért mondta a 
polgármesteri felhatalmazást az esetleges anyagi hozzájárulás tekintetében is, hogy adott esetben 
emiatt ne kelljen esetleg rendkívüli közgyűlést összehívni. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Dóra  Ottó  képviselő  úr  kifejezését  használva,  az  önkormányzat 
„felszállt a vonatra”. Bízik benne, hogy ez így is marad. Azt fogalmazta meg, hogy ebben politikai 
döntésnek is benne kell lenni, mert ilyen szempontból ezt a megyét nem lehet magára hagyni. 

Ercsényi Ferenc: Kérdezi, hogy megtörtént-e már a civil alap zárolásának feloldása?

Eötvös Mihály: Türelmet kér a Képviselő Úrtól, a következő Közgyűlés napirendjén lesz a téma. 
Változott a civil  törvény, amely nem csupán a civil  alapot érintette, hanem a Civil  Információs 
Centrumot is érinteni fogja. A Központ szerződése lejár, melynek működtetésére pályázatot írtak ki. 
A civil kérdést ezért egy csomagban tervezték kezelni a júniusi Közgyűlésen. 

Turcsány László: Tájékoztatja a Csalános úton lakókat, hogy az út műszaki átadására május 25-én 
9.00 órakor  kerül  sor,  vár  minden érdeklődőt.  Sok salgótarjáni  család nagy örömére a  Dolinka 
területét a Salgó Vagyon Kft. és a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szépen rendbe tette. Két probléma, 
illetve azok hiánya merült  fel:  a víz biztosítása,  illetve mosdók kialakítása.  Amennyiben ezeket 
sikerülne  megoldani  egy  kulturált,  mindenki  által  használható  parkot  tudnának  biztosítani  a 
salgótarjániak számára. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Személyes  látogatásán  is  tapasztalta,  hogy  sok  család  töltötte 
szabadidejét  a  Dolinkában,  igen  jó  hangulatban.  Jogosak  a  felmerült  kérések,  a  Salgótarján  és 
Környéke Vízmű Kft.  már  keresi  az  utolsó becsatlakozási  pontot,  majd  felmérik  a  költségeket, 
megvizsgálják, hogy valamilyen pályázatba illeszthető-e a projekt. Elképzelhető, hogy a Vízmű Kft. 
is be tud szállni. Amint megkapta a témára vonatkozó válaszokat tájékoztatni fogja a képviselőket.

Ercsényi  Ferenc: Eötvös  Mihály alpolgármester  úr  válaszára  reagál.  A  civil  szervezetek 
működéséhez,  programjaik,  rendezvényeik  szervezéséhez  a  civil  alapból  származó  minimális 
támogatásra is szükségük van. Lehet azt a választ adni, hogy majd a koncepcióval együtt kezelik a 
zárolás feloldását, azonban kérdés, hogy ezzel mennyit használ vagy inkább árt az önkormányzat a 
civil szervezeteknek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Azok  a  civil  szervezetek,  akiknek  rendezvényeik,  programjaik 
szervezéséhez nem állt rendelkezésre a szükséges forrás és megkeresték, az általános tartalékból 
minden  civil  szervezet  számára  megítélte  a  támogatást,  tehát  ez  a  helyzet  nem  érinti  őket 
hátrányosan.
További közérdekű hozzászólás nem hangzott el, így tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő 
ülés várható időpontja 2012. június 28.  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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