
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. augusztus 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. A Közgyűlés tagjai 
közül 15 fő jelen van, Fekete Zsolt képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását. Megállapítja, 
hogy a Közgyűlés határozatképes.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  a tárgysorozatra vonatkozóan javasolja felvenni
- 22. napirendi pontként a „Javaslat a közoktatási intézmények „Innovatív iskolák fejlesztése” 

c.  pályázatainak  támogatására” c.  előterjesztést  dr.  Romhányi  Katalin  irodavezető 
előterjesztésében,

- 23.  napirendi pontként a  „Javaslat a közalkalmazotti létszám csökkentésére a Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthonban”  c. előterjesztést  polgármesteri 
előterjesztésben,

- 24. napirendi pontként a „Javaslat a "Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar Egyesület" részére 
névhasználathoz  való  hozzájárulás  megadására”  c. előterjesztést  polgármesteri 
előterjesztésben, és

- 27. napirendi pontként – zárt ülésen – a „Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat 
elleni fellebbezés elbírálására” c. előterjesztést polgármesteri előterjesztésben,  

mely előterjesztéseket az ülést megelőzően kaptak kézhez a képviselők. 

Javasolja  továbbá  a  tárgysorozatból  levenni  a  meghívóban  13.  napirendi  pontként  szereplő 
„Javaslat  „Foglalkoztatási  és  munkahelyteremtő  beruházások  önkormányzati  támogatása”  című 
pályázati felhívás közzétételére” c. előterjesztést, mert  a tárgyban a közgyűlés napjáig sem érkezett 
meg a minisztériumi vélemény.   

Javaslata elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

Dóra Ottó: A napirend levételre vonatkozó javaslathoz tesz módosító javaslatot. Miután  a témában 
az  eljárás  többi  része  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi 
Bizottságot érinti,  az eljárás rugalmasabbá és gyorsabbá tétele érdekében azt javasolja,  hogy ne 
vegye le a közgyűlés a „Javaslat „Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati 
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támogatása”  című  pályázati  felhívás  közzétételére" c.  napirendet  A Közgyűlés  –  megértve  a 
minisztériumi  véleményezés  szükségességét  –  a  témában  döntsön  úgy,  hogy  minden  további 
feladatot a bizottság hatáskörébe utal. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Amennyiben a javaslatnak jogilag nincs akadálya, nem lát kifogást 
képviselő úr javaslatában. Kéri dr. Varga Tamás aljegyző úr véleményét.

Dr.  Varga  Tamás: Véleménye  szerint  a  javaslat  jogilag  ebben  a  formában  nem  kezelhető. 
Amennyiben  a  döntési  delegálást  kívánja  elérni  Dóra  Ottó  képviselő  úr,  akkor  jogilag  az  a 
megoldás, hogy a közgyűlés ne vegye le a napirendről az előterjesztést, viszont az adott napirendnél 
a javaslatnak megfelelően módosítják a határozati javaslatot.

Szabó Ferenc Gábor: Egyetért Dóra Ottó képviselő úrral. Amennyiben a Minisztérium nagymértékű 
módosítást javasol, akkor célszerű a témát ismét közgyűlés elé terjeszteni.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Visszavonja  a  levételre  vonatkozó  módosító  javaslatát,  az  adott 
napirendnél  a  felvetésnek  megfelelően  módosítják  a  határozati  javaslatot.  A napirendi  pontok 
sorszámozása értelem szerint módosul.

További módosító javaslat nem hangzott el, így a Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1.) Javaslat  a Magyar  Labdarúgó Szövetség által  elfogadott  pályaépítési  programban létrejövő 
műfüves pályákkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Palásthy Tamás, az SBTC elnöke

2.) Javaslat  40 millió forint éven belüli, önkormányzati kölcsön biztosítására a Salgó Vagyon Kft. 
által  meghirdetett  „fűtési  energia  költségmegosztóval  történő  elszámolása”  című  pályázat 
megvalósítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

3.) 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

4.) Tájékoztató a közösségi közlekedés tervezett változásairól
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Bősze Sándor, a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.  irodavezetője, tervező
- Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója 

5.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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6.) Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2012. I.  félévi 
tevékenységről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezetének vezetője

7.) a) A  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft.  2012.  évi  2012.06.30.  fordulónappal  készített  éves 
beszámolója
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

b) Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  I.  félévi  prémiumfeladatainak 
értékelésére 

c) Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelőjének  és  főmérnökének  2012.  I.  félévi 
prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- főkönyvelő
- főmérnök 
- a kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója

8.) a) A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója  
 Előterjesztő: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

 b) Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft. ügyvezető  igazgatója  2012.  I.  félévi 
prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

     A napirend tárgyalásához meghívott:
  - a kft. felügyelő bizottságának elnöke
 - a kft. könyvvizsgálója

9.) a) A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: Simon Lajos, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

 
 b) Javaslat a  Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 

igazgatója 2012. I. félévi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

     A napirend tárgyalásához meghívott:
  - a kft. felügyelő bizottságának elnöke
 - a kft. könyvvizsgálója

10.) Javaslat  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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11.) Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz  való  csatlakozási 
kérelmek elfogadására és a Társulási Megállapodás 2. számú módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12.) Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosítására és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

13.) Javaslat „Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása” című 
pályázati felhívás közzétételére
Előterjesztő: Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

14.) Javaslat  a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

15.) Javaslat a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
szóló 142/2012.(VI.28.) Öh. sz. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

16.) Javaslat "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című kiemelt projekt 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

17.) Javaslat a Salgótarján belterület 1001 hrsz.-ú ingatlan megosztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

18.) Javaslat  a  Salgótarján,  Forgách  Antal  út  110/A.  (hrsz.:  4924)  szám  alatti  négy  lakásos 
lakóépület bontására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 151/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatának 
módosítására, valamint a 3918/2/A/33 hrsz.-ú Salgótarján, Játszó út 4. tetőtér/4. szórványlakás 
értékesítésre történő kijelölésére 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

20.) Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 2. II/3. számú lakás bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

21.) Javaslat  az  Európai  Autómentes  Nap  -  „Autó  nélkül  a  városban”  -  rendezvény 
megszervezésére

Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 
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22.) Javaslat  a  Gézengúz  Alapítvánnyal  kötött  együttműködési  megállapodás  és  használati 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott:  Pizágné  Fehér  Anikó,  a  Gézengúz  Alapítvány 
képviselője

23.) Javaslat  a  közoktatási  intézmények  „Innovatív  iskolák  fejlesztése”  c.  pályázatainak 
támogatására 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin irodavezető 

24.) Javaslat a közalkalmazotti létszám csökkentésére a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és 
Diákotthonban
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25.) Javaslat  a  "Salgótarjáni  Koncert  Fúvószenekar  Egyesület"  részére  névhasználathoz  való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26.) Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata intézményvezetői megbízásra kiírt 
pályázat elbírálására, valamint az intézmény igazgatójának megbízására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Maruzs Viktória Martina mb. igazgató

Zárt ülésen:

27.) Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért-díjra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

 
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda a polgármesteri tájékoztatót az alábbiakkal egészítette ki. 
Elsőként örömteli bejelentést tesz, ugyanis a Nógrádi Geopark Kft-vel közösen beadott projektet a 
Fejlesztési  Kormánybizottság  támogathatónak  ítélte.  Országos  viszonylatban  34  projektet 
támogatnak kiemelt turisztikai fejlesztés címen, melyből 9 projekt érinti Észak-Magyarországot, 2 
pedig  Salgótarjánt.  Az  egyik  projekt  a  Zagyva  völgyében  megvalósuló  kerékpáros  turisztikai 
fejlesztés, Szolnok és Boldog települések közötti kerékpárút megépítése, a másik pedig a Boldog és 
Salgótarján  közötti  útszakasz.  Utóbbira  a  Kormány  1,1  milliárd  forintot  különített  el  kiemelt 
projektben, a megvalósulás után Salgótarján és Szolnok turisztikai kerékpárúttal is összeköttetésben 
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lesz. Mindehhez szervesen kapcsolódik majd a városi önkormányzat által megépített kerékpárút is. 
Bízik abban, hogy az északi városrész III. szakaszára is sikerült forrást hozni a városba.
Tájékoztatja a közgyűlést egy másik támogatásról is, a „Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók 
fejlesztése” c. pályázaton az önkormányzat 614 millió forintos támogatásban részesült. A fejlesztés 
Salgótarján  északi  városrészét  érintené,  valamint  a  geopark  63  magyarországi  települését.  A 
Közgyűlést részleteiben a minisztériumi egyeztetést követően tájékoztatja, ugyanis a pályázatban a 
város  1  milliárdos  összeget  jelölt  meg.  Természetesen  a  614  millió  forintos  támogatás  esetén 
egyeztetés  szükséges,  melyek  a  csökkentett  tartalommal  megjelenő  elemek,  milyen  módon 
valósulhat meg a fejlesztés. Úgy véli, hogy a több mint 600 millió forintos támogatás, amely önerőt  
nem igényelt, nagyságrendjében is kimagasló. Azon pályázatokat részesítették előnyben, amelyek a 
jövőben önmagukat fenn tudják tartani, tehát nem került a projektgazdának plusz költségébe. 
A mai közgyűlésen döntenek az un. turisztikai kisprojektről, amely 300 millió forint nagyságrendű 
fejlesztés. A turisztikai fejlesztés harmadik eleme a TDM szervezete által  már elnyert 47 millió 
forint az Eresztvény - salgóbányai térségben. Ezek a projektek egymásra épülnek. 
A korábbiakban beszámolt arról, hogy az önkormányzat a Kormányzattól közel 400 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást kapott részben az önhiki, részben egyedi kormánydöntés alapján. A 
2010. óta működő kormánytól a salgótarjáni önkormányzat már 1,3 milliárd forint konkrét pénzbeni 
támogatást kapott, a jelenlegi támogatás pedig 600 millió forintos turisztikai fejlesztési forrás. Úgy 
véli, hogy ez nagyon komoly siker és eredmény Salgótarján számára.

A polgármesteri tájékoztatót kiegészíti továbbá az alábbiakkal.
A  Hivatásos Tűzoltóság 2011. évi költségvetési  beszámolója elfogadásáról és az önkormányzati 
vagyon  átadásáról  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  95/2012.  (IV.26.)  Öh.  sz. 
határozatával  döntött.  A 2011.  évi  költségvetési  beszámolót,  valamint  a  vagyonátadás-átvételről 
készített  jegyzőkönyv  aláírt  példányait  a  területi  szervek  igazgatói  és  a  Belügyminisztérium 
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságának  főigazgatója  és  gazdasági  igazgatóhelyettese 
egyetértő záradékkal látta el,  melyet 2012. július 23-án megküldött az önkormányzatnak. A BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Költségvetési Főosztályának vezetője pénzügyi, míg a 
Műszaki  Főosztályának  vezetője  vagyongazdálkodási  szempontból  ellenjegyezte  a 
dokumentumokat.  Mindezek  alapján  a  2011.  évi  beszámolót,  valamint  a  vagyonátadás-átvétel 
alapjául szolgáló jegyzőkönyveket elfogadták. 

A katasztrófavédelem, polgári védelem témájához kapcsolódva egy felhívást tesz a képviselők felé. 
A Polgári Védelem vezetője Faragó Sándor tűzoltó alezredes úr, a helyi Polgári Védelmi szervezet 
kialakításában  kérte  a  képviselők  segítségét.  A júniusi  közgyűlésen   egy  táblázatot  kaptak  a 
képviselők,  amelyen  kérték  feltüntetni  azon  személyek  nevét,  akik  szívesen  részt  vennének  a 
szervezet munkájában. Sajnos nem érkezett vissza egyetlen adatlap sem, ezért ismét kéri képviselő-
társait, hogy legkésőbb augusztus 31-ig juttassák el  a kitöltött táblázatot a Jegyzői Titkárságra.  

Méhes András: A témával kapcsolatban az „egyebek” témakörben kívánt szót kérni. A megkereső 
levelet  átnézte,  azonban  az  egyes  funkciókat,  feladatokat  pontosítani  szükséges.  Az  esetleges 
jelölteket csak a feladat pontos ismeretében, az azzal járó elfoglaltság, felelősség tudatában lehet 
megkeresni.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A témában Pál Helga esélyegyenlőségi és közbiztonsági referens, 
valamint Faragó Sándor úr is rendelkezésre áll. Arra biztatja képviselő-társait, keressék fel őket és 
egyeztessenek. 

Ezt  követően  a  közgyűlés  szomorú  kötelességének  tesz  eleget,  megemlékezik  a  közelmúltban 
elhunyt  Vojtekné Németh Margitról, a  Salgótarjáni Összevont Óvoda Szivárvány Tagóvodájának 
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vezetőjéről.   Vojtekné  Németh  Margit gyermekközpontú  pedagógiai  szemlélete  és  szakmai 
felkészültsége  elismeréseként  több  kitüntetésben  is  részesült.  Az  elmúlt  évben  elnyerte  az  Év 
Pedagógusa  kitüntető  címet.  Elkötelezett,  odaadó  híve  volt  a  salgótarjáni  óvodai  nevelés 
folyamatának. Halálával veszteség érte Salgótarján oktatásügyét.
A Közgyűlés egy perces néma felállással adózott emlékének.

Egyéb észrevétel nem volt, a Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.

1.) Javaslat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  által  elfogadott  pályaépítési  programban 
létrejövő műfüves pályákkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr. Palásthy Tamás, az SBTC elnöke

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  márciusi  döntésével 
jóváhagyta  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  Országos  Pályaépítési  Programjára  benyújtott 
pályázatát, amely tartalmazza a Salgótarján, 2435 hrsz-ú Tó-strandi sporttelep salakos pályáján egy 
nagyméretű (111 m x 72 m), valamint a Salgótarján 6734 hrsz.-ú Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola udvarán egy közepes méretű (22 m x 42 m ) műfüves 
labdarúgó pálya kialakítását. 
Az MLSZ Elnökségének 2012. április 24-én meghozott határozata alapján az Önkormányzatnak a 
Program keretében benyújtott Tó-strandi sporttelepre vonatkozó pályázata nyert. 
Az MLSZ operatív csoportja tájékoztatása szerint a szerződések megkötésének feltétele a képviselő-
testület  határozata  az  önerő  rendelkezésre  állásáról.  A  Közgyűlés  márciusban  meghozott 
határozatának 2. pontja értelmében az önerőt a Salgótarjáni Barátok Torna Club vállalta, időközben 
azonban a klubnak nem sikerült  a forrást előteremteni. Az Önkormányzat továbbra is fontosnak 
tartja és támogatni szeretné a nagyméretű műfüves pálya létrehozását a városban, ezért javasolja, 
hogy  az  Önkormányzat  biztosítsa  az  önerőt  azzal,  hogy  az  SBTC  ahhoz  10  millió  forinttal 
hozzájárul.
Az  MLSZ  döntése  értelmében  az  Önkormányzat  által  benyújtott  Arany  János  Tagiskola 
sportudvarán kialakítandó pályára vonatkozó pályázat tartalék listára került. Ennek következtében a 
pálya építése később, 2012. augusztusa után kezdődhet meg. A Tó-strandi sporttelepen tervezett 
nagyméretű pálya megvalósítása érdekében javasolja, hogy a tagiskola sportudvarán tervezett pálya 
megépítését 2013-ra ütemezzék át, amelyhez az MLSZ engedélye is szükséges. Az előterjesztés az 
ehhez  szükséges  döntési  javaslatot  és  az  MLSZ  által  kidolgozott  megállapodás  mintákat 
tartalmazza.
Fontos  információként  mondja  el,  hogy az  ígéretnek  megfelelően a  SKÁID székhelyintézmény 
udvarának fejlesztése teljes egészében önerőből valósult meg. Bízik benne, hogy a pályát az iskola 
tanévnyitóján a gyerekek birtokába lehet adni. 21. századi pályával bővült a székhelyintézmény, 
köszönhető mindez a szülőknek, akik sokat tettek az ügy érdekében, továbbá a Gabora Gálának, 
amelynek előző évi és idei bevételét erre a célra ajánlották fel, valamint az önkormányzatnak. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 8 igen szavazattal, 2  
nem szavazat  ellenében  támogatta;   a  Pénzügyi  Bizottság  6  igen  szavazattal,  1  nem szavazat  
ellenében,  1  tartózkodás  mellett   támogatta;  a  Népjóléti  Bizottság  6  igen  szavazattal,  3  nem  
szavazat  ellenében támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság 5 igen szavazattal  
támogatta az előterjesztést.
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Dóra Ottó: A közgyűlés a pályázatokról a márciusi ülésén döntött,  akkor az önkormányzat saját 
pályázataként  az  Arany  János  Tagiskola  kis  műfüves  pályájára  tekintett.  Az   önkormányzat 
pályázott,  de az akkori  előterjesztés szerint  a tulajdonviszonyok miatt  minden anyagi  és  egyéb 
terhet az SBTC vállalt. A mai állapot szerint az Arany János Tagiskola pályáját el lehetne kezdeni, a 
tartalék listáról  előre lehet  lépni,  az  SBTC viszont  nem tudja finanszírozni  pályázatát,  ezért  az 
önkormányzatnak kell jobb esetben 27 millió forint,  rosszabb esetben 37 millió forint pályázati  
forrást  beletenni.  Véleménye  szerint  mindez  az  önkormányzat  jelenlegi  nehéz  gazdasági 
helyzetében meggondolandó. Mérlegelni szükséges azt, hogy az adott befektetés meghozza-e azt a 
hasznot, ami az önkormányzat számára elvárható. Maga is nagyra becsüli az SBTC-t, de úgy véli, 
hogy  a  nagy  műfüves  pálya  a  Tó-strandon  egy  zárt  sportlétesítményben  nem  lesz  alkalmas 
tömegsportra, méretéből adódóan kispályás játékra sem. Tudomása szerint a pálya világítás nélküli, 
így  ugyanabban  az  időintervallumban  használható,  mint  a  sima  salakos,  vagy  füves.  Így  az 
elvárható hozzáadott  érték nincs  meg.  Amennyiben az önkormányzat  a 37 millió  forintot  sport 
célokra  kívánja  fordítani,  akkor  ebből  az  összegből  3-4  kisméretű  műfüves  pálya  beruházását 
lehetne megvalósítani más városrészekben, vagy a sportcentrum területén világítással. Jellemzően a 
kis műfüves pályák, amelyek világítással ellátottak, gazdasági eredménnyel tudnak működni és a 
városban valóságos igényt elégítene ki, hiszen közismert a kispályás futball népszerűsége.
Az előterjesztésből azt látja, hogy arra sincs igazából semmilyen garancia, hogy az SBTC az általa 
jelzett 10 millió forintot az önkormányzatnak át tudja adni. Az aláírt szándéknyilatkozat rendben 
van, elfogadja, hogy az elnök és az SBTC vezetése mindent meg fog tenni az összeg előteremtése  
érdekében, de sajnos köztudott, hogy a sportklubok országszerte folyamatosan gazdasági gondokkal 
küzdenek. 
Azt  javasolja,  hogy  fordítsák  meg  a  sorrendet.  Az  önkormányzat  kezdje  el  megvalósítani  a 
pályázatát az Arany János Tagiskolában és amennyiben van rá mód lépjen kapcsolatba az MLSZ-
szel,  kérjen halasztást  a nagy pályára.  Véleménye szerint ezen időszak alatt  abban a kérdésben 
kellene tárgyalásokat folytatni, hogy a nagy pályát lehet-e konvertálni egy vagy több kisméretű 
futball pályára. Megjegyzi továbbá, hogy az önkormányzat a pályázatba való bekapcsolódással 15 
évre átadja az említett területet az MLSZ-nek ingyenes használatra, kvázi tulajdonjogot biztosít egy 
idegen szervezetnek. A szervezet a programhoz kétségtelenül sok forrást ad, azonban vélhetően az 
önkormányzatnak a területhez 15 évig nem sok köze lehet.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Nyilvánvalóan  át  kell  gondolni  a  kérdéseket  és  mindazok 
mérlegelésével  kell  meghozni  a  döntéseket.  Mindig  figyelni  kell  az  ár-érték  arányt,  az  adott 
fejlesztés mennyibe kerül és mi a hozadéka. Felhívja a figyelmet, hogy a 15 éves kvázi jelzálog 
terhelés  az  Arany  János  Tagiskola  esetén  is  igaz,  azonban  a  használat  az  SBTC-t,  illetve  az 
intézményt illeti meg. 
Meg kell vizsgálni a pályázat támogatási intenzitását, jelen esetben 70 %-os támogatásról van szó, 
több mint 90 millió forintos összeg érkezik a Beszterce lakótelepen lévő tóstrandi salakos pályához. 
Az SBTC-vel már folytattak tárgyalásokat a pálya használatával kapcsolatban, úgy véli,  hogy a 
salgótarjáni és környéki sportegyesületek adott esetben tudják használni a nagy pályát. Véleménye 
szerint a nagy pályából lehet kispályát létrehozni, fordítva nem működne. Országos szintű komoly 
programról  van  szó,  érdemes  kihasználni,  annak  érdekében,  hogy  jelentős  fejlesztési  forrás 
érkezzen a városba. Látva a 2012-es költségvetés alakulását, az sem kizárt, hogy az Arany János 
Tagiskola pályájának felújítására is sor kerülhet még ebben az évben. Az sem lehetetlen, hogy  a 
világítórendszer  kiépítése  is  megvalósul,  amellyel  valóban  több  funkciós  lehetne  a  pálya. 
Mérlegelni kell, de úgy véli, nem zárja ki magát az önkormányzat egy ilyen lehetőségből.

További hozzászólás nem volt, így a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 164/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  (továbbiakban: 
MLSZ) Országos Pályaépítési Programjára (továbbiakban: Program) benyújtott pályázatában, a 
Salgótarján,  2435  hrsz-ú  Tó-strandi  sporttelep  (továbbiakban:  Sporttelep)  salakos  pályáján 
nagyméretű (111 m x 72 m) műfüves pálya megépítéséhez szükséges önerőt, a beruházás 30%-át, 
de  legfeljebb 37.163.743 Ft-ot  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében  biztosítja  azzal, 
hogy az önerőhöz a Salgótarjáni Barátok Torna Club 10 millió Ft–tal hozzájárul.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és a megállapodások 
aláírására. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja a SKÁID Arany Tagiskola (St. 
6734  hrsz.)  sportudvarán  a  műfüves  pálya  kialakítását,  azzal  hogy azt  2013.  évben  kívánja 
megvalósítani az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

4./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  3.  pontban  meghatározott  pálya 
megépítésének 2013. évre történő átütemezését kérje a Magyar Labdarúgó Szövetségtől.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2.) Javaslat   40  millió  forint  éven  belüli,  önkormányzati  kölcsön  biztosítására  a  Salgó 
Vagyon Kft. által meghirdetett „fűtési energia költségmegosztóval történő elszámolása” 
című pályázat megvalósítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A távhőszolgáltatásról szóló törvény módosítása elrendeli,  hogy a 
társasházak  által  felhasznált  hőenergia  felhasználókra  történő  megosztását  a  jövőben  a 
társasházaknak kell biztosítani. A Salgó Vagyon Kft. jogelőd vállalata, a Tarjánhő Kft. - ismerve a 
társasházak anyagi helyzetét  -  a jogszabályváltozásból  keletkező esetleges problémák elkerülése 
érdekében  pályázatot  hirdetett  az  érdekelt  társasházak  körében,  új  korszerű  költségmegosztók 
telepítésére.  A Tarjánhő Kft.  a pályázati  kiírásban vállalta,  hogy a költségmegosztók beruházási 
költségének  jelentős  részét  támogatás  formájában  kiegyenlíti.  A  korszerű  költségmegosztók 
felszerelése  lehetőséget  nyújt   korrekt  mérési  módszer  megvalósítására,  emellett  megtakarításra 
ösztönöz,  hosszabb  távon  csökkenti  a  lakossági  rezsiköltségeket.  A Tarjánhő  Kft.-nek  az  adott 
időszakban nem állt rendelkezésére a projekt lebonyolításához szükséges 73 millió Ft likvid eszköz. 
A jogelőd által vállalt kötelezettség teljesítése érdekében 40 millió Ft éven belüli önkormányzati 
kölcsönnel  szükséges  kiegészíteni  a  forrásokat,  melynek  visszafizetését  a  jogutód  cég  2012. 
december 20-i határidővel vállalja. 
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A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
nem szavazat  ellenében,  1  tartózkodás mellett  támogatta;  a Pénzügyi  Bizottság támogatta;  az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag  támogatta az előterjesztést.

Méhes  András: A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
ülésén több kérdést  tett  fel  a  témához kapcsolódóan.  Szeretné leszögezni,  hogy fontos  dolog a 
lakosság ilyen jelentős kiadással járó ügyben való támogatása, azonban az előterjesztésben számos 
érdekesség merült fel, amely főleg a jogelőd vonatkozásában vet föl kérdéseket. Ilyen az 50 millió 
forintos jogtalanul felvett támogatás, a 10 millió forintos bírság, még ha peres eljárás keretében 
folyik  annak  úgymond  visszakövetelése,  illetve  az  igény  jogosságának  alátámasztása.  Későbbi 
napirend is kapcsolódik a Tarjánhő Kft-hez, ahol közel 20 millió forintos tárgyi eszköz beruházás 
zajlott. A cég jelentős likviditási gondokkal küzdött akár a fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos 
hitel terheltségét, akár a folyószámla hitelét nézve, úgy véli nem volt megalapozott az a fajta üzleti  
terv,  melyben  a  cég  arról  adott  számot,  hogy  mindemellett  helyt  tud  állni  a  lakossági 
költségmegosztók felszerelésének támogatásában. Kérdésként merül fel, hogy a Felügyelő Bizottság 
tudott-e erről a helyzetről? Jelen esetben arról van szó, hogy önkormányzati segítség szükséges, 
továbbá információi szerint banki hitelfelvétel is történik a helyzet megoldása érdekében. 
A stratégiai cél teljesen jó volt, amikor erről közgyűlési döntés született, a képviselők a beterjesztett 
anyagok alapján  úgy gondolták,  hogy a fedezet  biztosított.  Az összeolvadt  cégnek a következő 
időszakban  nagyon  feszített  gazdálkodást  kell  végeznie.  Egyfajta  nem teljes  felelősséggel  való 
hozzáállást lát, amely a döntést elgondolkodtatóvá teszi.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Azt gondolja, hogy annyira nem tragikus a helyzet, hiszen ez esetben 
egy kölcsönről van szó, melyet a Kft. ki fog termelni és visszafizeti az önkormányzatnak. Nem 
véletlenül született  meg a döntés a cégek összeolvadása vonatkozásában, úgy ítélték meg, hogy 
ebben a  formában sokkal  hatékonyabban végzik  a  munkát.  A városvezetés  és  az  összeolvadást 
előkészítő team látta, vizsgálta és jelezte az előző cég vezetésének, hogy voltak olyan pályázatok, 
fejlesztések, amelyek adott esetben problémát jelenthettek volna. Az is látszódott viszont, hogy a 
cég mindig meg tudta valósítani, ki tudta termelni ezeket a pályázati forrásokat. Úgy véli nagyon 
komoly felelősséggel kell visszafelé és előremutatóan is végignézni a kérdéseket. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Hozzászólása  nem  az  előzetes  döntésekre  és  azok  hatásaira  vonatkozik. 
Számos lakógyűlésen is részt vett, ahol döntést kellett hozni a költségmegosztókról. Több esetben 
tapasztalta,  hogy  a  támogatás  miatt  döntöttek  a  lakóközösségek  a  költségmegosztás  mellett. 
Véleménye szerint a költségmegosztó működtetése mindenképpen az energiatakarékosságot segíti 
elő, ezért támogatja az előterjesztést. Az előterjesztés másik része vitára adhat okot, annak hatása 
későbbi előterjesztésekhez is kapcsolódik.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  lakosság  segítése  tekintetében,  ez  egy  olyan  cél,  amit 
mindenképpen támogatni kell, ehhez kétség nem fér. Amennyiben az előző ügyvezető jelezte volna, 
hogy  a  cégnek  ilyen  problémája  van,  a  Közgyűlés  biztosan  támogatta  volna,  hiszen  minden 
képviselő tisztában van, milyen anyagi helyzetben vannak a salgótarjániak. Vannak kérdések amit 
tisztázni kell, de a cég döntése az alapvető cél vonatkozásában helyes volt. 

További hozzászólás nem volt, így a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az 
alábbi határozatot hozta:

Szám: 165/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. részére, a városi távhőszolgáltatás 
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fejlesztését elősegítő költségmegosztók telepítésének támogatására igényelt, 40 M Ft éven belüli 
kölcsön  biztosítását  a  2012.  évi  költségvetés  terhére  a  mellékelt  kölcsönszerződés  szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Határidő: 2012. augusztus 31.

3.) 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. Az  előterjesztéshez  kapcsolódóan  kiegészítést  kaptak 
kézhez a képviselők az ülést megelőzően, kéri azt a napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál 
figyelembe venni. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1  
nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta;  a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal,  
1  nem  szavazat  ellenében  és  2  tartózkodás  mellett  támogatta;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  
szavazattal, 3 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 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 28/2012.(VIII. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4.) Tájékoztató a közösségi közlekedés tervezett változásairól
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 
- Bősze Sándor, a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.  irodavezetője, tervező
- Bucsok Lajos, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés többször tárgyalta a helyi 
járati autóbusz közlekedés kérdését. Mindenkinek az a célja, hogy a városban élhető és használható 
helyi járati tömegközlekedés legyen. A finanszírozási, utasforgalmi nehézségek miatt, valamint a 
szolgáltatás  magasabb színvonalon történő ellátása szándékával megbízta a Közlekedés Fővárosi 
Tervező  Iroda  Kft.-t,  mint  független  szakértőt  Salgótarján  jelenlegi  közösségi  közlekedési 
rendszerének vizsgálatával, a közlekedés szervezés még hatékonyabb rendszerének feltárásával.
A  független szakértői anyag rögzítette, hogy Salgótarján Megyei Jogú városban az utazási igények 
csökkentek,  megváltoztak.  A korábbi  nagy  utasigényekhez  épült  ki  az autóbusz-hálózat,  mely 
azóta  szerkezetében  nem  változott.  A  2012.  február  hóban  történt  30%-os  csökkentés  a 
futásteljesítmény  és  a  járatszám  csökkentést  jelentette.  Emellett  az  állami   finanszírozás 
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hiányossága nyilvánvalóvá tette, hogy  a  közlekedés szerkezetét,  rendszerét meg kell  újítani,  a 
valós méretekhez, igényekhez és lehetőségekhez  kell  fölépíteni.
2012.  tavaszán  a   részletes  mintafelvétel  keretében  elvégezték  a  vasút,  a  helyközi  és  a  helyi 
autóbusz-hálózat utasforgalmi felvételére. A szakértő javaslata az átalakított hálózatra a tényleges, 
aktuális  felvételeken  alapul,  figyelembe  veszi  a  város  morfológiai  adottságait,  sajátosságait,  a 
Nógrád Volán, mint szolgáltató gépparkját, a finanszírozási lehetőségeket.
Jelen tájékoztatóban a szakértő prezentációt tart  az elkészült szakvélemény kapcsán Salgótarján 
jelenlegi  közösségi  közlekedéséről,  a  javasolt  új  közlekedésszervezésről,  az  ezzel  kapcsolatos 
szükséges intézkedésekről.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 3  
nem szavazat ellenében támogatta; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést. 

Bősze  Sándor, a  Közlekedés  Fővárosi  Tervező  Iroda  Kft.  irodavezetője,  tervező  prezentációja 
keretében  részletesen  ismertette  a  jelenlegi  közlekedéssel  kapcsolatos  helyzetet,  és  a  jövőre 
vonatkozó javaslatokat. 

Huszár Máté: Mindenki  tudja, hogy Salgótarján tömegközlekedése az elmúlt 8 hónapban komoly 
felháborodást okozott, a közgyűlési ülésteremben is komoly vitákat váltott ki. A tömegközlekedés 
több,  mint  tízezer  salgótarjáni  lakost  érint,  valamint  jelentős  források kapcsolódnak a témához, 
például a tanulmány is több, mint 9 millió forintba került. Az ellenzéki képviselők konzekvensen azt 
az álláspontot képviselték, és úgy tűnik, hogy a visszajelzések megerősítették őket, hogy a drámai, 
30 %-os járatszűkítést követően nem lehet csupán a közlekedés átszervezésével érdemben javítani a 
szolgáltatás  színvonalán.  Az  MSZP  frakció  a  továbbiakban   is  csak  olyan  típusú  menetrend 
módosításokat tud támogatni, amelyek a járatbővítés, a kilométer, illetve futásteljesítmény bővítés 
irányába mutatnak. Ez a véleménye nem a szakértői anyagot elkészítő cégnek szól. A tájékoztatóban 
egy igen precízen kidolgozott javaslatot tettek a képviselők asztalára, amely azonban a jelenlegi 
futásteljesítmény és feltételrendszer alapján szervezi át a város tömegközlekedését.
Kérdésként  fogalmazza  meg,  hogy  a  Baglyasalja,  illetve  Somoskőújfalu  helyszíneken  tervezett 
forduló konténer helységét ki alakítaná ki, és milyen forrásból, illetve ki biztosítaná azok további 
fenntartását? Az MSZP frakció által is elfogadott prioritás az, hogy a munkába- és iskolába eljutás, 
valamint  a  hazajutás  megoldása  az  új  menetrendben  is  központi  szempont  legyen.  Konkrét 
javaslatot tesz, mely szerint a Hősök útjáról 22.00 óra után induljon a város felé buszjárat.

Szabó Ferenc Gábor: A szakvéleményt megalapozott, komoly munkának tartja. Alátámasztotta az 
eddigi önkormányzati,  városvezetési  akaratot,  mely szerint a buszközlekedés nem maradhat így, 
valamit tenni kell. Nem osztja a szocialista képviselők véleményét, akik szerint az önkormányzat 
fordítson több forrást a tömegközlekedésre és állítsák vissza a korábbi állapotot. Véleménye szerint 
mindenképpen radikális változásokat kell hozni a tömegközlekedésben, nagyjából új módszerrel át 
kell szervezni. Úgy véli, hogy ezzel az anyaggal lehet vitatkozni, de nem érdemes. Kéri képviselő-
társait, hogy a tömegközlekedés kapcsán mindig a város egészét vizsgálják. Véleménye szerint ez 
az elképzelés maximálisan támogatható.

Méhes András: Elsőként  Szabó Ferenc  Gábor képviselő-társa hozzászólásához fűz megjegyzést. 
Úgy  véli,  hogy  egy  bizonyos  feltételrendszer  mellett  kidolgozott  szakmai  anyag  valóban 
színvonalas. Az MSZP frakció tagjai azt vitatják, hogy ezt a feltételrendszert kell megváltoztatni,  
természetesen adott rendszeren belül mindig lehet javítani. Bősze úr előadásában képviselőkkel való 
egyeztetésre utalt.  Kérdezi, hogy a szocialista képviselők miért nem kaptak erre az egyeztetésre 
meghívót? Kérdezi továbbá, hogy a 8-as busz vonalát érintő Rokkant-telep, illetve Szerpentin út 

12



esetében milyen változás várható? 

Dóra  Ottó: Egy  kicsit  megijedt  Szabó  Ferenc  Gábor  képviselő-társa  által  elmondottak  miatt,  
miszerint  „vitatkozni  lehet,  de  nem érdemes”.   A szakértői  anyag  valóban  adott  gazdasági  és 
műszaki feltételrendszer keretei között mutatja be a jelenlegi helyeztet, mely nagyjából egy kerek 
dolog.  Minden  utasnak  saját  egyéni  menetrendje  van,  ebből  kell  megpróbálni  közösségi 
menetrendet összeállítani. A város egészének közlekedése a város különböző területein élő utasok 
igényeinek összehangolása. Úgy véli, hogy az adott gazdasági és műszaki feltételek között csodát 
nem lehet tenni. Látható, hogy aki a gerincen lakik, vagy arra utazik, a jelenlegihez képest jobban 
jár,  a  peremvárosrészeken  lakók  pedig  az  eddiginél  egy  kicsivel  rosszabbul.  Példaként  említi 
Salgóbánya és Somoskő területeket. Jelzi, hogy a 2 perces átszállási idő az innen befelé utazóknál 
főleg a téli időszakban kevésnek tűnik. Azt vélelmezi, hogy az országhatárról induló autóbuszok 
nem várhatnak 5-10 percet a somoskőújfalusi megállóban, viszont a Salgóbányáról, Somoskőről 
érkező buszok a téli útviszonyok miatt ennyi időt késhetnek. Ez konkrét javaslat is a menetrendhez 
kapcsolódóan.  Amennyiben jól érti az előterjesztést, az tulajdonképpen a társadalmi vita kezdete. 
Ebből  az  önkormányzat  az  ősz  folyamán  végleges  döntést  hoz  a  2013.  január  1-től  érvényes 
menetrendre vonatkozóan. A szakértői anyag említi hogy a Nógrád Volán Zrt-vel 2012. december 
31-én lejár a közszolgáltatási szerződés. A közszolgáltatást végző szereplőt az önkormányzatnak 
kötelező  pályázattal  kiválasztani,  a  pályázat  kiírását  megelőzően  1  évvel  pedig  felhívást  kell 
közzétennie. Kérdezi, hogy megtörtént-e az előzetes felhívás közzététele?

Fenyvesi  Gábor: A  tanulmány  megerősítette  a  városvezetést  a  közlekedéssel  kapcsolatos 
gondolkodás irányában, az eddigi felvetéseikben. A szocialista frakció vetette fel kérdésként, hogy a 
két új fordulópont kialakítás költsége kit terhel, mennyibe fog kerülni? Néhány közgyűléssel ezelőtt 
pedig folyamatosan arra tettek javaslatot, hogy 30-40 millió forintot, de akár 100 millió forintot 
tegyen az önkormányzat egy olyan rendszerbe, ami hónapra-hónapra ugyanazt a hiányt kitermeli. 
Úgy véli, hogy egy olyan rendszerhez, amely jobbá és hatékonyabbá teszi a közlekedést  érdemes az 
induláskor  forrást  biztosítani.  Salgóbánya  és  Somoskő  egyéni  választókerületi  képviselőjeként 
személy szerint őt is foglalkoztatja az, hogy a közlekedők helyzetét mennyire fogja megnehezíteni 
az átszállás. A kérdést természetesen részletesen meg kell vitatni az ott élőkkel.
Korábbiakban megfogalmazott javaslatát továbbra is fenntartja, mely szerint vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogy naponta néhány járatot a Beszterce lakótelepi körforgalomnál fordítsanak meg. 
Mindez megkönnyítheti a salgóiaknak, somoskőieknek az iskolába, munkába járást, a bevásárlást.
Nagyon fontosnak tartja a vonat közlekedésének bevonását a városi közlekedésbe, mely téma régóta 
foglalkoztatja  a  városvezetést.  A MÁV-val  el  kell  kezdeni  az  egyeztetéseket  konkrétumokról. 
Hozzáteszi,  ahhoz,  hogy  egy  ilyenfajta  közlekedés  jól  működjön,  akár  csak  az  Ipari  Park  – 
Somoskőújfalu viszonylatban, ahhoz megfelelő szolgáltatási színvonal is szükséges. 
A közlekedési  közszolgáltatás  biztosításra  kiírt  pályázatban mindenképpen ki  kell  tűzni  célként, 
hogy aki a szolgáltatást ellátja, annak a gépjárműparkja legalább 15 éves átlagéletkorú legyen. A 
gépjárművek  külseje  és  belseje  befolyásolja  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  komfortérzetét, 
hangulatát. Véleménye szerint a tanulmány által is megerősített nyomon kell továbbhaladni, le kell 
folytatni az egyeztetéseket, és annak függvényében kell a továbbiakban közszolgáltatást biztosító 
céget kiválasztani.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Bal  oldalról  érkezett  egy  felvetés,  hogy  feltételrendszert  kell 
változtatni. Az önkormányzat vezetése a jelenlegi állapotot kívánta vizsgálni és azt, hogy ehhez 
képest mi az a ráfordítás, amit adott esetben szükséges megtenni ahhoz, hogy az igényeket valóban 
ki tudják szolgálni. 
Jól  értik  képviselő-társai,  ez  társadalmi  vita  kezdete,  hiszen  ez  egy olyan kérdés,  amit  nagyon 
komolyan a helyi sajátosságokhoz kell mérni. Azonban nem gondolták, hogy helyi népszavazást, 
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népi  kezdeményezést  indítanak,  inkább  a  buszmegállókban  kérdezik  meg  az  utasokat,  mi  a 
problémájuk. A semmiről viszont nem lehet véleményt kérni, valami javaslatot az emberek elé kell 
tenni.  A  világ  bármely  pontján  fel  lehet  tenni  a  kérdést,  mely  szerint  „Ön  elégedett  a 
közlekedéssel?”,  sehol  nem érkezik igenlő válasz.  Jelen esetben az a  kérdés,  hogy a javaslattal 
kapcsolatban mi a véleménye, illetve hol látják indokoltnak a korrekciót. 

Eötvös Mihály: Azon képviselőkkel, akik jártak a Polgármesteri Hivatalban és találkoztak vele már 
konzultáltak,  de  természetesen  az  anyaggal  kapcsolatos  konzultációból  nincs  kizárva  egyetlen 
képviselő  sem.  Minden  képviselő  megkapta  e-mail-ben  a  szakértői  dokumentumot,  melyre 
augusztus 27-ig várják az észrevételeket. Ezeket eljuttatják a szakértőhöz és a Nógrád Volán Zrt-
hez, ezt követően ismét egyeztetéseket folytatnak.
Huszár Máté képviselő-társa azt mondta, hogy bármilyen átszervezés is van, azt az MSZP frakció 
úgysem fogja támogatni. Úgy véli csak akkor tudják elfogadni, ha a közösségi közlekedésre fordít 
az önkormányzat még 100 millió forintot. Erre is van lehetőség, felhívja képviselő-társa figyelmét, 
hogy  tegyék  meg  a  konkrét  javaslataikat,  hol  kívánják  kiegészíteni  a  menetrendet,  hol  látnak 
problémát, majd ebből ki lehet számolni, annak beépítése forintban mennyit jelent a menetrendben.
A menetrend téma a lakossági fórumokon is megvitatásra kerül.  A MÁV-val az első egyeztetés 
szeptember 5-ére várható. A Nógrád Volán szakemberei és a tájékoztató anyag készítői is szorosan 
együttműködnek és nem egymás ellen dolgoznak.  Mindenkinek az az érdeke,  hogy a pénzügyi 
lehetőségeket figyelembe véve a lehető legjobb menetrendet vezessenek be 2013-ban. 
A Nógrád Volán 2012. december 31-én lejáró szerződését megbízással kívánják meghosszabbítani 
2013.  június  30-ig.  2013.  márciusában írják  ki  a  közbeszerzést,  ahová természetesen  a  Nógrád 
Volán Zrt.  is  pályázhat.  A városvezetés a  szakértő tudását  már a pályázat  kiírásánál  is  igénybe 
kívánja venni.

Dóra Ottó: Az augusztus 27-ei határidőre valószínűleg nem tudják elkészíteni a véleményezést, 
inkább augusztus 30-a reális. A konkrét kérdés, melyet Méhes András képviselő-társa tett fel, arra 
vonatkozott,  hogy  volt-e  képviselői  egyeztetés  a  témában?   Amennyiben  volt,  a  szocialista 
képviselők  miért  nem  kaptak  arra  meghívót?  Technikai  típusú  a  kérdés,  mert  az  elkövetkező 
hónapokban  van  lehetőségük  a  véleményük  közlésére,  azonban  nem  tartja  elegánsnak,  hogy 
kimaradtak az egyeztetésből. 
Jövő  év  márciusában  kiírja  az  önkormányzat  a  közbeszerzést,  melynek  feltétele  egy  előzetes 
felhívás megjelentetése. Kérdezi, hogy hol lehet megtekinteni, mikor tették közzé, mi a tartalma? 

Eötvös  Mihály: Szervezett  egyeztetés  a  menetrend  kapcsán  nem  volt.  Bősze  irodavezető  úr 
elkészítette az anyagot, majd a Polgármesteri Hivatalban bemutatta. Azon időpontban a hivatalban 
tartózkodott  néhány képviselő,  akinek  szólt,  ha  van  rá  módjuk,  hallgassák  meg  a  tájékoztatót. 
Hangsúlyozza, hogy egyetlen képviselő sincs kizárva az egyeztetésből, mindenkitől várják az építő 
jellegű javaslatokat. 

Bucsok Lajos: A Nógrád Volán Zrt. a tájékoztató elkészítésében felelős szolgáltatóként dolgozott be. 
Elsőként  abban  egyeztettek  a  szakértő  céggel,  hol  legyenek  a  csomóponti,  keresztmetszeti 
utasszámlálások,  mely  feladatra  a  Bolyai  János  Gimnázium  tanulóit  kérték  fel.  A számlálás 
eredménye visszaigazolta a februárban meghozott döntések szükségességét és indokoltságát. 
A szakértővel folyamatos volt az egyeztetés, igyekeztek a szakértőt abba az irányba vinni, hogy a 
végpontokat is vegyék figyelembe és a gerinc mellett a végpontok kiszolgálása is hangsúlyt kapjon. 
Jelenleg  a  gerincvonal  a  36-os  és  16-os  vonal.  A 16-os  a  jelenlegi  menetrendben  lévő  63-as 
vonalvezetése.  A Baglyasalját  Zagyvarónával  összekötő  46-os  és  14-es   vonal  is  szerepel  a 
tanulmányban, véleménye szerint tehát a gerincek nem változtak,  de vannak újítások, példaként 
említi a 33-as járat vonalvezetését. Ennek beiktatásával a zagyvapálfalvaiak kiszolgálása javul.

14



A hátralévő három hónapban a közgyűlésnek el kell fogadnia a januártól élő menetrendet. Addig 
lehetőség  van  szakértői  konzultációra,  valamint  a  lakossági  fórumokon  érkezett  jelzések 
megvizsgálására.
Egyetért Fenyvesi Gábor alpolgármester úrral, meg kell vizsgálni a Somoskő – Salgóbányai járat  
csatlakozást,  hogyan lehetne a jelenlegi javaslaton finomítani.  A Nógrád Volán Zrt.  megkapta a 
városi  önkormányzat  felkérését,  hogy január  1-től  június  30-ig  folytassa  a  közszolgáltatást.  Az 
alapszabály  szerint  ezt  a  témát  megtárgyalja  a  cég  Felügyelő  Bizottsága  és  Közgyűlése,  majd 
megszületnek a szükséges döntések. A Volán úgy dolgozik jelenleg is, mintha január 1-je után is 
szolgáltatna.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. tulajdonosa, az MNV Zrt. 
között is folyamatos az egyeztetés, amely nem csupán Salgótarjánt érinti, hanem általában a megyei 
jogú városokat, mint a fő helyi autóbusz közlekedést működtetőket. 
Megnyugtatja  a  salgótarjániakat,  nem  lesz  olyan  probléma,  hogy  január  1-jétől   egyszer  csak 
megszűnik a tömegközlekedés.  Kéri  ellenzéki képviselő-társai  támogatását  is,  annak érdekében, 
hogy ne legyen pánikkeltés az emberek között.
Az elhangzott megszólalásokból egyértelműen látszik, mindenki azt szeretné, hogy a városban jó 
minőségű tömegközlekedés legyen. Tisztában van azzal, hogy igények lennének a buszjáratokra, 
mindig akkor induljanak, amikor az utas szeretné. Azonban a tények, a napi gyakorlat azt mutatja, 
hogy bizonyos  napszakokban  szinte  alig  van utas.  Mindezt  figyelembe  véve,  a  realitás  talaján 
kellene maradni minden tekintetben. 
Az  egyeztetések  során  kifejezett  kérése  volt,  hogy  az  iskolába  és  munkába  járás,  valamint  a  
hazajutás  feltételeit  kezeljék,  hiszen  a  februári  módosítás  után  itt  jelentkeztek  a  legnagyobb 
problémák. Nem a menetrend okán, hanem főleg a Gorkij  lakótelepen a nem megfelelő méretű 
buszok indulása miatt, amelyre egyszerűen nem fértek fel az utasok.

Szabó  Ferenc  Gábor: Szeretné  eloszlatni  Dóra  Ottó  képviselő-társa  aggályát.  Korábbi 
hozzászólásában  megállapítása  nem  arra  vonatkozott,  hogy  a  salgótarjáni  közlekedéssel 
kapcsolatban nem érdemes vitatkozni. Kifejezetten  a szakértői vélemény megállapításaira gondolt, 
amikor  azt  mondta,  lehet  rajta  vitatkozni,  de  nem  érdemes,  mert  annyira  megalapozott.  A 
következtetésről,  megvalósításról érdemes vitázni,  a jelenlegi anyag olyan szükséges és komoly 
alapot  ad,  amiből  ki  lehet  indulni.  Hozzászólása  erre  vonatkozott,  nehogy  félreértse  vagy 
félremagyarázza valaki. 

Turcsány  László: Jó  ötletnek  tartja  a  MÁV  közlekedési  vonal  kihasználásának  lehetőségét. 
Lakossági jelzés alapján hívja fel Bucsok vezérigazgató úr figyelmét a következőkre. Rónabánya, 
Rónafalu, Szilváskő-puszta csak távolsági járattal – kivéve a tanuló járatokat – közelíthető meg. Az 
arra felé közlekedő távolsági járaton célszerű lenne – legalább hétvégén –  feliratot kihelyezni, 
hogy az autóbusz kiemelt turisztikai helyszíneket érint.

Huszár  Máté: Örömét fejezi  ki,  hogy eljutottak a  társadalmi  egyeztetés  kezdetéhez.  A 30 %-os 
járatszűkítés  és  futásteljesítmény  csökkentéskor  esetén  nem  volt  a  városvezetésre  jellemző  a 
társadalmi egyeztetés, ma már az. Elmondja, hogy hisz a népi kezdeményezések erejében is. Nem 
biztos  abban,  hogy népi  kezdeményezés  nélkül  az  elmúlt  félévben  kb.  ötször  tárgyalt  volna  a 
közgyűlés a salgótarjáni tömegközlekedésről. 
Fenyvesi és Eötvös alpolgármesterek mondták, hogy az MSZP 100 millió forint átcsoportosításáról 
beszélt. Nem emlékszik egyetlen ilyen módosító javaslatra sem, ami 100 millió forintokról szólt 
volna.  Azt  fogalmazták  meg,  hogy  ha  a  tavalyi  állapot  visszaállítására  nincs  lehetőség,  a 
szolgáltatás érdemi javítására csak úgy lehetséges, amennyiben új járatokról vagy futásteljesítmény 
bővítésről beszélnek.

15



Dóra  Ottó  képviselő-társa  tett  fel  kérdést  az  előzetes  felhívással  kapcsolatban,  hol  lehet  ezt  a 
dokumentációt megtekinteni?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri Huszár Máté képviselő urat, hogy ne legyen türelmetlen. Sok 
képviselői hozzászólás van még, ezt követően kívánja megadni a szót a napirend előterjesztőjének, 
Lőrincz Gyula irodavezető úrnak. Kéri továbbá, hogy ne forgassa ki a szavait. Amikor azt mondta, 
hogy  elkezdődik  a  társadalmasítás,  a  jelenleg  tárgyalt  konkrét  anyagnak  a  társadalmasításáról 
beszélt, nem pedig a salgótarjáni helyi autóbusz közlekedés kérdésének társadalmasítása. Huszár 
képviselő úr erre válaszolt, hogy örül ennek, mert a 30 %-os futásteljesítmény csökkentés előtt nem 
kezdődött el. Hangsúlyozza, hogy a társadalmasítás régóta zajlik, nem azért van szó több hónapja a 
közlekedésről, mert a szocialisták kitalálták az aláírásgyűjtést. Bizonyított tény, hogy a városvezetés 
jóval  előbb  elkezdte  a  tárgyalásokat,  mint  ahogyan  az  MSZP felvetette  a  népi  kezdeményezés 
kérdését.  Arra kéri ellenzéki képviselő-társait, hogy ne vezessék félre az embereket. Hangsúlyozza, 
a városvezetés nem az MSZP hatására kezdett el a salgótarjáni tömegközlekedésről beszélni. Az 
önkormányzat  tavaly november óta folytatja a tárgyalásokat a Volánnal,  próbálták megkeresni a 
megoldást, úgy hogy pontosan tudták ezt az állapotot nem az önkormányzat, és nem is a Volán 
okozta. 
Szintén nem az önkormányzaton és a cégen áll azt, hogyan változnak az utazási szokások, csökken 
az  utasok  száma,  ezt  tények  igazolják.  Szintén  nem tudják  befolyásolni  a  finanszírozásit  sem. 
Ercsényi  Ferenc  képviselő  úrnak  rögtön  megadja  a  szót,  nehogy  infarktus,  vagy  agyvérzés 
kerülgesse.
A következő időszakban arról beszéltek, melyik utat válasszák. Válasszák-e a Nógrád Volán első 
körben  felvetett  több  10  millió  forint  kiegészítő  támogatást,  vagy  növeljék  a  támogatást. 
Amennyiben az önkormányzat növelte volna a támogatását, az állami támogatás akkor sem nőtt 
volna, ezt kéri tisztázni. Az igényeket nem aszerint kellene vizsgálni, hogy egy ember így gondolja, 
másik két ember úgy gondolja, hanem az átlaghoz kellene igazodni. 
Ismét mondja, a kérdésekre a vita végén irodavezető úr fog válaszolni.

Ercsényi Ferenc: Köszöni szépen, hogy polgármester asszony aggódik az egészségéért, köszöni jól 
van.  Meghallgatva  a  hozzászólását,  azt  gondolja,  hogy  valóban  teljesen  felesleges  bármit  is 
mondani.  Amennyiben a  polgármester  asszony álláspontja  az,  ami  a  városvezetés  álláspontja  is 
egyben – és vélhetően az –, legalábbis az utolsó mondatai egységesen tükrözik azt, ahhoz nincs mit 
hozzászólni.

Eötvös Mihály: Huszár Máté képviselő úr azt mondta, hogy nem beszélt 100 millió forintról. Ez 
igaz,  azt  mondta,  hogy érdemben  szeretné,  ha  javulna  a  futásteljesítmény.  Elmondja,  hogy az 
eredeti  futásteljesítmény mellett  a  salgótarjáni  önkormányzatnak kb.  200 millió  forintot  kellene 
fizetnie. Ennek csak az 50 %-a, amelyet úgy gondolja az MSZP már érdemi javulásnak tartana, kb. 
100 millió forintos tételt.  Úgy véli,  hogy a szakértői anyag, valamint az utazóközönség utazási 
szokásainak  figyelembevételével  az  MSZP-nek  most  lehetőség  van  konkrét  javaslat  tételére, 
amelynek hatását ki lehet számítani, pontosan hány forintba kerülne az önkormányzatnak. 
Dóra Ottó képviselő úr azt mondta, ha az önkormányzat növelte volna a támogatást, akkor az állami 
támogatás  is  növekedett  volna.  A probléma  az,  hogy  a  növekedés  csak  a  következő  évben 
jelentkezett  volna,  viszont  a  Nógrád  Volán  Zrt.  és  az  önkormányzat  közötti  közszolgáltatási 
szerződés 2012. december 31-én lejár. Semmilyen garancia nincs arra vonatkozólag, hogy 2013-ban 
és  azt  követően  ki  lesz  a  szolgáltató,  ezért  véleménye  szerint  a  salgótarjáni  önkormányzat 
megalapozott  döntést  hozott,  amikor  nem  növelte  a  támogatást.  Úgy  hiszi,  hogy  a  jelenlegi 
szakértői  anyag  kapcsán  Salgótarjánban  kialakítható  a  finanszírozható  közösségi  közlekedés. 
Nagyon  fontos  hangsúlyozni,  hogy  a  közösségi  közlekedést,  nem  csupán  a  salgótarjáni 
önkormányzat döntései befolyásolják, hanem az állami finanszírozás is. 
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Huszár Máté képviselő úr hozzászólására visszatérve elmondja, hogy a Volánnak a futásteljesítmény 
csökkentés mellett volt egy másik javaslata is, mégpedig egy 68 %-os tarifaemelés. A szakértői 
anyagból is látható, hogy a városban a közösségi közlekedést a lakosság 23 %-a veszi igénybe. A 
jelentős  áremelés  még  nagyobb  fokú  csökkenést  jelentett  volna  az  igénybevétel  tekintetében. 
Emlékezteti  továbbá képviselő urat,  hogy az önkormányzat az elmúlt évek veszteségei ügyében 
perben áll a Nógrád Volán Zrt-vel.

Kakuk Zoltán: A Fáy András körúton és környékén több ezer ember ér, akiknek gondot okoz a 
reggeli iskolába és munkahelyre eljutás, valamint délután a hazajutás. Felhívja a figyelmet, hogy 
Somlyóbánya, Forgách-telep főként üdülőövezet, nyugdíjasok élnek ott, illetve járnak ki a telkekre. 
Jó lenne ezt mérlegelni a menetrend kialakításánál. A Fáy András körútra a menetidőt 37 percben 
állapította meg a szakértői anyag, a Nógrád Volán Zrt. megállapítása szerint ma 45 perc. A járatok 
most is kiszámíthatatlanok, késnek 10-15 percet, az utasok a megállóban várakoznak. 
Bősze úr elmondta, hogy visszatettek járatot a Fáy A. krt. felé. Eddig legalább óránként volt egy 
járat,  most  viszont  szombaton  17.35-kor  és  21.35-kor  sincs  járat,  nem beszélve  a  vasárnapról, 
amikor nincs járat 10.35-kor 17.35-kor, 19.35-kor, 20.35-kor és 21.35-kor sem.
Szintén probléma, hogy a délutános műszakból hazafelé utazó dolgozó, aki például a Nagylócban 
lakik 10.45-kor már majdnem otthon van, míg a Fáy András körútra hazafelé igyekvő utas még a 
Főtéri megállóban áll, mert a járatnak annyi a menetideje. Az a kérése, hogy a szakértő és a Nógrád 
Volán Zrt. szakemberei minden képviselővel külön üljenek le egyeztetni, mert a kialakult problémás 
helyzetet csak így lehet megoldani. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Véleménye  szerint  az  elkövetkező  időszakban,  miután  minden 
képviselő írásban megtette észrevételét a szakértői anyaggal kapcsolatban, ezeket az egyeztetések 
meg lehet tartani.

Korponai Tamás: A szakértő általi bemutatón, melyet a Városházán tartottak és jelen közgyűlésen is 
többször  szóba  került,  ő  is  részt  vett.  Örömmel  látta,  hogy  az  egyeztetésen  általa  felvetett 
észrevételeket  beépítették  az  anyagba.  Az  észrevételeit  írásban  is  benyújtotta  a  Polgármesteri 
Hivatal illetékes irodájához.

Lőrincz  Gyula: Elsőként  Méhes  András  úr  kérdésére  válaszol,  mely  arra  vonatkozott,  hogy 
mennyibe fog kerülni az új rendszer bevezetése. Jelen pillanatban még nem tudják megmondani az 
összeget. A közgyűlési vita során is szó volt két projektelemhez kapcsolódó költségek kérdéséről, 
azaz  milyen  megvalósítandó  feladatok  vannak  a  baglyasi  és  a  somoskőujfalui  pihenővel 
kapcsolatban. Eötvös Mihály alpolgármester úr jelezte, hogy a MÁV-val szeptember elején kezdik 
ennek kapcsán a  tárgyalásokat.  Baglyasalján  lehetőség  van önkormányzati  tulajdonú ingatlanon 
megoldani a technikai helyiség kialakítását. A helyszíni bejáráson részt vett a terület önkormányzati 
képviselője is. A későbbiekben természetesen tájékoztatják a Közgyűlést a felmerülő költségekről.
A Dóra  Ottó  képviselő  úr  által  kérdezett  előzetes  felhívás  közzétételre  került  az  Európai  Unió 
hivatalos  lapjában,  ez  év  első  negyedévében.  A  pontos  lapszámot  a  közgyűlést  követően 
megmondja. Az átmenti időszakra és a pályáztatás időszakára vonatkozólag a Polgármesteri Hivatal 
illetékes szakemberei elkészítették a forgatókönyvet. 
Huszár Máté képviselő úr a szakértői anyag árával kapcsolatban tett megjegyzést. Pontosításként 
mondja el, hogy az általa megjelölt árban nem csupán a jelenlegi szakértői anyag szerepelt, hanem a 
pályáztatás során a szakmai dokumentáció elkészítése is a cég feladatát fogja képezni.

Szabó Ferenc Gábor: Javasolja,  hogy a közgyűlés most sem hagyja figyelmen kívül egy fontos 
kérdést, jelesül a helyi járati központ városközpontba való visszahelyezésének lehetőségét.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A tervek között szerepel, amely közös gondolkodás és természetesen 
forrás kérdése.

Méhes András:  Egy kérdésére nem kapott választ, mely a 8-as járattal volt kapcsolatos.

Lőrincz Gyula: A közgyűlési vitában elhangzott más konkrét javaslat is a menetrendre vonatkozóan 
– Huszár Máté a Hősök útjával, Dóra Ottó a somoskői behordójáratok csatlakozásával kapcsolatban 
szólt – amely jelzéseket vette Bősze Sándor irodavezető úr is. A képviselő javaslatok beérkezése 
után egyeztetések következnek, megvizsgálják ezeket a felvetéseket is, ezt követően tudnak választ 
adni. 

Bucsok Lajos: Rónabányán és Rónafalun a 3.015-ös Salgótarján – Cered – Szilaspogony  helyközi 
járat  fut,  a  menetrendje  is  helyközi  menetrend.  A  Nógrád  Volán  Zrt.  a  szolgáltatást  a 
minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi, de a díjszabás Rónabányáig helyi 
járati díjszabás. A Volán nyitott arra, hogy megoldást találjon a táblákon való turisztikai célpont 
jelzés megjelenítésére, azonban a közszolgáltatási szerződésük szerint meghatározott, hogyan kell 
jelölni a ceredi vonalat. 

Bősze Sándor: A Hősök úti 22.00 óra utáni járatigénnyel, a Szerpentin úti közlekedéssel, valamint 
az átszállással kapcsolatban hangzottak el hozzászólások. A Szerpentin úti hegyes terepen bővül a 
szolgáltatás, de összefoglalva fogják megadni a válaszokat. A vitát hallva mondja el véleményét 
foglalva  össze,  mely  szerint  az  a  legfontosabb,  hogy  a  városban  legyen  egy  közös,  egységes 
elhatározás a hálózat egészének átalakítására vonatkozóan. 
A menetidőre  vonatkozóan  Kakuk úr  már  második  alkalommal  veti  fel  a  problémát.  Javasolja 
Bucsok Lajos vezérigazgató úrnak, hogy tartsanak menetidő felmérést különböző időszakokban és 
szezonokban. Nem lenne jó, ha egy járatra vonatkozólag már akkor panasz merülne fel, amikor még 
meg sem valósult.  Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatok korrektek legyenek. A 
jelenlegi  lefutásokból  induljanak  ki,  amit  lehet  mérjenek  meg,  amit  nem,  azt  pedig  találják  ki 
közösen és alkossanak egy 27-es járatot, ami a legjobb lesz az egész vonalhálózaton. 
Felhívja a figyelmet, hogy a közlekedés nem csak a közlekedési hálózatról szól, hanem arról is, 
hogy ki tudják léptetni a pillanatnyi patthelyzetből. Kihangsúlyozza a megállók szerepét, melyek a 
biztonság  szigetei.  Az  elkövetkező  három hónapban  alakul  ki  a  város  jövőbeli  közlekedésével 
kapcsolatos feladatok vezérfonala.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Bősze  Sándor  úr  közgyűlési  részvételét  és 
közreműködését, valamint a szakértői team munkáját, amely munka természetesen nem fejeződött 
be.  Úgy véli,  hogy a  következő  időszakot  az  együttgondolkodás  fogja  jellemezni,  erre  hív  fel 
mindenkit,  akár  a  képviselőkön  keresztül,  akár  közvetlenül  fejtsék  ki  véleményüket,  annak 
érdekében, hogy a városi igényekhez igazított, de még a Nógrád Volán Zrt. és az önkormányzat 
költségvetési forrásai által is bírható menetrendet alakítsanak ki. 
Kéri a Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

SZÜNET
A szünetet követően nem tér vissza az ülésterembe Ercsényi Ferenc, Fenyvesi Gábor, Méhes András.  
Jelenlévő képviselők száma 11 fő.

18



5.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A javaslat a Nuovi Prodotti Kft. Salgótarján, Petőfi út 3. szám alatti 
telephelye  mellett  a  közterületi  út  egy  részének  és  az  út  melletti  szabályozatlan  ingatlannak 
,,gazdasági,  ipari  terület”-re  való  átminősítését  szabályozza.  A szabályozással  lehetővé  válik  a 
három ingatlan összevonása fejlesztés céljából, melyhez telekalakítás, az érintett ingatlanokon lévő 
közművek kiváltása,  az elkerülő út  felől  járda építése és  kisebb útfelújítás  szükséges.  A HÉSZ 
kisebb korrekcióit szintén e módosítás keretében vezetik át. 
A határozati javaslat  a Településszerkezeti Terv egyik tervlapja módosítására,  a  rendelet-tervezet 
pedig a HÉSZ és mellékletének módosítására irányul.

Fenyvesi Gábor és Méhes András visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szám: 166/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998. (VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
a melléklet szerint módosítja. 
A módosítás  2012.  szeptember  24-én  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  hatályba  lépését  követően 
indított ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
[A 29/2012.(VIII. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Ercsényi Ferenc visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.

6.) Beszámoló a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában végzett 2012. I. félévi 
tevékenységről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezetének vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
törvény értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a társulási  tanácsban végzett  tevékenységükről.  Ezen kötelezettségnek eleget  téve 
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jelen beszámolóban ad számot 2012. I. félévéről.  Az anyag foglalkozik többek között a Társulási 
Tanács  tevékenységével,  a  Társulási  Tanács  bizottságainak  üléseivel,  a  Társulás  Jegyzői 
Kollégiumának  tevékenységével,  a  Társulás  szerve  és  intézménye  -  a  Munkaszervezet  és  a 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ - tevékenységének rövid ismertetésével, 
valamint a pályázatokkal.
Elmondható,  hogy a  kistérség  most  már  összecsiszolódva működik.  Az elmúlt  tanács  ülésen  is 
megfogalmazta,  abban az esetben,  ha a  jövőben nem lenne kötelező kistérségi  társulási  szinten 
ellátni a  jelenleg így ellátott feladatokat a továbbiakban is érdemes ebben a formában ellátni, mert 
így sokkal hatékonyabb a kötelező feladatok ellátása, mint önállóan.

A  Népjóléti  Bizottság  6  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett  támogatta;  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat  
ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  11  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

Szám: 167/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kéri  azon  képviselő-társait,  akik  nem támogatták  a  beszámolót, 
jelezzék  számára,  vagy  a  munkaszervezet  felé,  miért  nem  tudták  elfogadni  az  előterjesztést. 
Szívesen veszi az erre irányuló jelzéseket, mindenképpen okulnának belőle.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A meghívóban  7-8-9.  napirendi  pontként  jelölt  előterjesztésekről 
együttesen  tájékoztatja  a  Közgyűlést.  A  Közgyűlés  korábbi  határozataival  utasította  a 
cégátalakítások  kapcsán  érintett  gazdasági  társaságok  ügyvezető  igazgatóit,  hogy  a  beolvadó 
társaságokra vonatkozó záró beszámolók elkészítéséről  gondoskodjanak a  számviteli  törvénynek 
megfelelően  és  azokat  terjesszék  a  Közgyűlés  elé  annak  2012.  augusztusi  ülésén.  Ennek 
megfelelően  az  előterjesztések  első  felét  a  beolvadó  gazdasági  társaságok  2012.  június  30-ai 
fordulónappal készített éves beszámolói alkotják.
Az  előterjesztések  második  része,  a  Közgyűlés  által  korábban  megalkotott  -  az  önkormányzat 
legalább többségi  tulajdonában álló  gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői,  vezető állású 
munkavállalói és a Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, 
annak rendszeréről szóló - javadalmazási szabályzatok alapján, a volt ügyvezető igazgatók és vezető 
állású munkavállalók prémiumfeladatai teljesítésének értékelésére tesz javaslatot. 
Az előterjesztéseket pótlólag kapták meg a képviselők.
Javasolja,  hogy  az  egyes  napirendeknél  a  beszámolót  és  a  prémiumértékelést  tartalmazó 
előterjesztéseket együtt tárgyalja a közgyűlés. A döntéshozatal természetesen külön-külön történik.
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7.)a) A Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2012. évi 2012.06.30. fordulónappal készített éves 
beszámolója
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

b) Javaslat  a  Tarjánhő Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  I.  félévi  prémiumfeladatainak 
értékelésére 

c) Javaslat  a  Tarjánhő  Kft.  főkönyvelőjének  és  főmérnökének  2012.  I.  félévi 
prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- főkönyvelő  
- főmérnök 
- a kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a kft. könyvvizsgálója

A Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés a)  
pontját 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében; a b) és c) pontját 7 igen szavazattal, 1 nem  
szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  támogatta.  A  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  
mindhárom pontját 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Ercsényi  Ferenc: Az előterjesztésekből egyértelműen látszik,  hogy a Tarjánhő Kft.  gazdálkodása 
nem volt sikeresnek nevezhető. Kérdezi, hogy a cég Felügyelő Bizottsága észlelte-e folyamatot? 
Amennyiben  észlelték,  tettek-e  erre  hivatalos  jelzéseket  –  levél,  észrevétel  írásban,  intézkedési 
javaslat  – tehát annak a szellemében jártak-e el,  mint amilyenben egy felügyelő bizottságnak el 
kellene járnia?

Méhes András: A Tarjánhő Kft-vel kapcsolatos aggályait az előző napirend kapcsán már ismertette. 
A közgyűlés májusi ülésén tárgyalta mindhárom cég vezetője prémiumfeladatainak kiírását. Akkor 
is  megfogalmazta az  aggodalmát,  mely szerint  irreálisnak tartja,  hogy az  érintetteknek a május 
végén  kiírt  feladataik  teljesítésére  egy  hónapot  adnak.  Ezen  indok  alapján  tartózkodni  fog  a 
döntésnél.

Eötvös  Mihály: Ercsényi  Ferenc  képviselő  úr  kérdésére  válaszolva  mondja  el,  hogy  az 
önkormányzat  irányába  nem  érkezett  megkeresés  a  Felügyelő  Bizottságtól  a  cég  működésével 
kapcsolatban. Hozzáteszi, hogy a Felügyelő Bizottság azokat a problémákat tudja megvitatni, amit a 
cég rendelkezésre bocsát.

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

Szám: 168/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. 2012. évi éves 
beszámolóját (az I – V. számú melléklet szerint) 1.184.020 E Ft-os mérleg főösszeggel és -435 
E Ft-os adózott eredménnyel elfogadja.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a -435 E Ft-os mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalék terhére történő elszámolását.
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Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 169/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. ügyvezető 
igazgatója  részére  kitűzött  2012.  I.  félévi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja,  hogy a társaság 2012.  I.  félévi  üzleti  tervében foglaltak nem valósultak  meg,  így 
prémium sem fizethető ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  1  nem  szavazat  ellenében,  3  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 170/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft. 
főkönyvelője  részére  kitűzött  2012.  I.  félévi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a társaság 2012. I. félévi üzleti tervében foglaltak nem valósultak meg, így 
prémium sem fizethető ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Tarjánhő  Szolgáltató-Elosztó  Kft. 
főmérnöke  részére  kitűzött  2012.  I.  félévi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja, hogy a társaság 2012. I. félévi üzleti tervében foglaltak nem valósultak meg, így 
prémium sem fizethető ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

8.) a) A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.  2012. évi egyszerűsített éves beszámolója
 Előterjesztő: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 

igazgatója

 b) Javaslat  a  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft. ügyvezető  igazgatója  2012.  I.  félévi 
prémiumfeladatainak értékelésére 
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Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
     A napirend tárgyalásához meghívott:

  - Gusztiné  dr. Toronyi Judit, a kft. felügyelő bizottságának elnöke
   - Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója

A Népjóléti Bizottság mindkét pontot támogatta 6 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében. A  
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  mindkét  pontot  
támogatta 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta  
az előterjesztés mindkét pontját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 171/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2012. évi 
egyszerűsített  éves  beszámolóját  (az I-IV.  számú mellékletek szerint)  124.531 E Ft  mérleg 
főösszeggel és 564 E Ft eredménnyel elfogadja. 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  564  E  Ft  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 172/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatója,  Pusztáné  Belinyák  Ágnes  részére  kitűzött  2012.  I. 
félévi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  prémiumfeladatok 
maradéktalanul  megvalósultak,  így  Pusztáné  Belinyák  Ágnes  részére  –  a  kitűzés  időpontjában 
érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbére másfélszeresének megfelelő 
prémiumösszegének kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

9.) a) A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója
 Előterjesztő: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 

igazgatója
 b) Javaslat  a   Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 

ügyvezető igazgatója 2012. I. félévi prémiumfeladatainak értékelésére
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Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:

-  Gusztiné dr. Toronyi Judit, a kft. felügyelő bizottságának elnöke
 -  Szalai Tiborné, a kft. könyvvizsgálója

A  Népjóléti  Bizottság  mindkét  pontot  támogatta  6  igen  szavazattal,  3  tartózkodás  mellett.  A  
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  mindkét  pontot  
támogatta 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem  
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés mindkét pontját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 173/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft. 
2012.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  2012.  június  30-ai  fordulónappal  25.655  E  Ft 
mérleg főösszeggel és 2.570 E Ft eredménnyel (a mellékletek szerint) elfogadja. 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2.570  E  Ft  mérleg  szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen

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

Szám: 174/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, László István részére kitűzött 2012. I. félévi 
prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapította, hogy a kitűzött feladatok 100 %-ban valósultak meg. A Közgyűlés 
László  István  részére  a  kitűzés  időpontjában  érvényes  munkaszerződésben  megállapított  havi 
személyi alapbére másfélszeresének megfelelő prémiumösszeg kifizetését engedélyezi.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja lehetőséget nyújt az önkormányzat részére, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő  önkormányzatok  támogatására  elkülönített  előirányzatból,  figyelemmel  az  időközi  zárlati 
adatokra, újabb kiegészítő forrásokat nyerjen.
A 2012. év áprilisában benyújtott  igény alapján az önkormányzat  94.341 ezer forintot nyert,  és 
egyedi elbírálás alapján további 300 millió forintot. A 2010. óta folyamatosan kapott kormányzati 
támogatások  az  önkormányzat  számára  igen  nagy  segítséget  jelentett  a  tervezett  rövidlejáratú 
hiteltörlesztési  költségek  finanszírozásában,  valamint  működési  forráskiegészítést  tudott  ezáltal 
tenni. A részletes elemzés a féléves beszámolóban szerepel majd, az előzetes adatok ismeretében 
elmondható, hogy örömteli  lesz az abban látott  eredmény. Azonban még mindig jelen vannak a 
korábbi hitelek terhei, ezért a következő önhiki pályázatra is benyújtja az önkormányzat az igényét.
A határozati javaslat 2. pont, III. pontjában a működési célú hiány összege nem volt meghatározva, 
mivel  a  számítások  még  nem fejeződtek  be  az  előterjesztés  kiküldésének  időpontjáig.  Az  oda 
vonatkozó összeg 525.828 e Ft, kéri a döntéshozatalnál ezt az összeget figyelembe venni.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Bízik  benne,  hogy mindenki  tényként  veszi  alapul  a  2010.  óta 
ideérkező 1,3 milliárd forint kormányzati támogatást, amely példaértékű Salgótarján történetében. 
Továbbá reményét fejezi ki, hogy ebben a pályázati körben is sikerül forrásokat a városba hozni. 

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

Szám: 175/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

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

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

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

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

c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő 
alatti,  és  körjegyzőséghez  nem tartozik  és  a  6.  melléklet  2.  pontja 
szerinti felmentéssel rendelkezik.
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d) Megyei önkormányzat esetében az  a)-c) pontokra vonatkozó feltétel 
nem releváns.

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

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

III. Az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetési  rendeletét  vagy  módosított 
költségvetési  rendeletét  525.828  ezer  forint  összegű  működési  célú 
hiánnyal fogadta el.

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

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

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

d) Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2011.  évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50.§ (1) bekezdése a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel.

X

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

11.) Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz való  csatlakozási 
kérelmek  elfogadására  és  a  Társulási  Megállapodás  2.  számú  módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A 2012.  július  1-jei  hatállyal  jogi  személyiségűvé alakult  Kelet-
Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsa  lehetőséget  biztosított  a 
Társuláshoz való csatlakozási kérelmek befogadására.  17 önkormányzat nyújtott  be csatlakozási 
kérelmet, ezen települések lakosságszámát és becsült projektnagyságát tartalmazza az előterjesztés 
1. számú melléklete. A Társulási Tanács döntése szerint minden tagnak legkésőbb 2012. augusztus 
31-ig  szükséges  a  tagfelvételi  kérelmeket  és  az  ehhez  kapcsolódó  Társulási  Megállapodás-
módosítást képviselő-testületi/közgyűlési ülésen megtárgyalnia, illetve elfogadnia annak érdekében, 
hogy a tagfelvétel a tervezett ütemezés szerint megtörténhessen. Az előterjesztéshez kapcsolódóan 
kiegészítést  kaptak  kézhez  az  ülést  megelőzően,  kéri  azt  a  napirend  tárgyalásánál  és  a 
döntéshozatalnál figyelembe venni.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,  a  Pénzügyi  
Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 176/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz  csatlakozási  kérelmet  benyújtó  alábbi  önkormányzatok 
2012. augusztus 6. napjától tagként való felvételét elfogadja:
Bokor Község Önkormányzata
Cserhátszentiván Község Önkormányzata
Endrefalva Község Önkormányzata
Karancsság Község Önkormányzata
Kishartyán Község Önkormányzata
Lucfalva Község Önkormányzata
Ludányhalászi Község Önkormányzata
Magyargéc Község Önkormányzata
Nagybárkány Község Önkormányzata
Nagykeresztúr Község Önkormányzata
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Rimóc Község Önkormányzata
Ságújfalu Község Önkormányzata
Somoskőújfalu Község Önkormányzata
Sóshartyán Község Önkormányzata
Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
Varsány Község Önkormányzata

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú 
módosítását a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum és az 
az alapján elkészített, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

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

3./ A  Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  előkészítési  szakasz  vonatkozásában  –  a 
tagfelvételi  eljárás  eredményének  ismeretében  –  az  önkormányzat  által  biztosítandó  önerő 
pontos  összegéről  való  döntési  javaslatot  terjessze  a  Közgyűlés  elé  legkésőbb annak 2012. 
szeptemberi ülésén.
Határidő: A Közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester
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12.)  Javaslat  a  Kelet-Nógrádi  Hulladékrekultivációs  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosítására és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Kelet-Nógrádi  Térségi  Hulladékrekultivációs  Társulás  a  2012. 
augusztus 2-án tartott Társulási Tanácsi ülésén döntött a Társulási Megállapodás módosításáról és 
az  Alapító  Okirat  hatályon  kívül  helyezéséről.  A társulási  megállapodás  módosítása  a  Társulás 
minden  tagjának  képviselő  testülete  által  minősített  többséggel  hozott  határozattal  történő 
elfogadását követően lép hatályba 2012. október 1-jén. A társulási megállapodás módosításán túl a 
Társulás Alapító Okiratának hatályon kívül helyezése is indokolt, tekintettel arra a tényre, hogy a 
hatályos  szabályozás  szerint  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  már  nem  minősül 
költségvetési szervnek. Minderre tekintettel Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének is jóvá 
kell hagynia a Társulási Megállapodás módosítását és az Alapító okirat hatályon kívül helyezését.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 177/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
Társulási Megállapodásának 5. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés  felhatalmazza a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás  5.  sz.  módosításának 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
alapító okiratának hatályon kívül helyezését a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13.) Javaslat „Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása” 
című pályázati felhívás közzétételére
Előterjesztő: Szabó Ferenc Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A "Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati 
támogatása" érdekében tavaly 10 millió forintot különített el az önkormányzat, idén jóval nagyobb 
összeget,  50  millió  forintot.  A 100  millió  forintot  meghaladó  és  legalább  20  új  munkahelyet 
létrehozó  salgótarjáni  beruházást  megvalósító  vállalkozások  pályázat  keretében  igényelhetnek 
önkormányzati támogatást. 
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A napirend elfogadása előtt volt szó a határozati javaslat módosításáról, melynek új szövegezése az 
alábbi: 
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Foglalkoztatási  és  munkahelyteremtő 

beruházások  önkormányzati  támogatása”  című  pályázati  kiírást  a  melléklet  szerint 
megtárgyalta.
A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi 
Bizottságot arra, hogy a pályázati kiírás végleges tartalmát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
véleményének figyelembe vételével jóváhagyja.
Felelős: Szabó Ferenc Gábor, a GVVIB elnöke
Határidő: a minisztérium véleményének megérkezését követően 8 napon belül

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a bizottság által jóváhagyott pályázati kiírásnak a helyben 
szokásos módon történő közzétételéről haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: értelemszerűen

A  bizottságok  az  eredeti  előterjesztést  tárgyalták.  Azt  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság  is  egyhangúlag  
támogatta. 

Szabó Ferenc Gábor:  Az országban mindenhol, de Salgótarjánban különösen az egyik legfontosabb 
feladat a munkahelyteremtés, amely nem egyszerű kérdés. Az önkormányzat lehetőségei nagyon 
korlátozottak, sőt olyan vélemények is vannak, melyek szerint ennek a helyzetnek a megoldása nem 
is az önkormányzat feladata, hanem a gazdaságé. Személy szerint azon a véleményen van, mint a 
városvezetés, hogy az önkormányzatnak a lehetőségéhez képest támogatni kell a gazdaságot. Ez egy 
segítség, nyilvánvalóan nem ezért fognak munkahelyet teremteni, azonban hozzájárulhat, hogy az 
önkormányzati segítség miatt a várost választják az adott beruházásra.

Dóra  Ottó: Módosító  javaslata  van  a  polgármester  asszony  által  felolvasott  1.  ponthoz.  A 
minisztériumi állásfoglalás megkérésének az az indoka, hogy a pályázat a pályázót más pályázatból 
ne zárja ki. A minisztérium állásfoglalásának, véleményének említésénél kéri, hogy a szövegezésbe 
kerüljön  be:  a  GVVIB a  pályázati  kiíráson  a  szükséges  módosításokat  végrehajtja.  Véleménye 
szerint  a minisztériumi állásfoglalástól  függetlenül  néhány apróbb érdemi  módosítást  végre kell 
hajtani a pályázati kiíráson. Példaként említi a megvalósítás végső határidejét, mivel a kiírásra is 
szeptember második felében kerül sor, érdemes lenne néhány hónappal kitolni ezt a határidőt.  Azt 
szeretné  javasolni,  hogy  a  bizottság  ne  legyen  korlátozva  abban,  hogy  csak  a  minisztérium 
véleménye alapján módosíthat, hanem más egyéb módosítást is végrehajthasson.
A bizottsági ülés összehívásánál a 8 napot soknak tartja, annak ellenére, hogy tisztában van azzal, 
hogy mindebben  hivatali  munka  is  van.  A vélemény megérkezését  követő  3  napot  javasolja  a 
bizottsági ülés összehívásának meghatározásában. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 8 napot nem kötelező kivárni, lehet 3 nap is. Közbejöhet viszont 
bármilyen eljárásjogi probléma, ezért nem javasolja a 8 napot megváltoztatni. Véleménye szerint a 
Polgármesteri  Hivatal  van  annyira  rugalmas,  hogy  képes  felgyorsítani  a  munkavégzést,  ha 
szükséges.  A javasolt  új  határozati  javaslatban  szerepelő  „végleges  tartalom”  kifejezés  magába 
foglalja a bármilyen egyéb módosítást, pontosítást. Úgy véli, hogy Dóra Ottó képviselő úr által kért 
módosítás  benne  foglaltatik,  ehhez  képest  legfeljebb  annyi  változtatást  tud  tenni,  hogy  a 
„figyelembevételével” szó helyett javasolja a „véleményének megérkezését követően” szövegezést.
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Szabó Ferenc Gábor: Előterjesztőként egyetért a módosításokkal. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 
pályázati  kiírást  előzetesen  megküldték  a  VOSZ-nak  és  a  Kereskedelmi  és  Iparkamarának.  A 
szervezetek által tett javaslatokat beépítették a kiírásba.

Ercsényi Ferenc: Az önkormányzat nagyon helyesen elkülönített a vállalkozások támogatására 50 
millió forintot, így egy-egy új megvalósuló projektet 10 millió forinttal támogat. Túlzásnak tartja a  
kiírásban  szereplő  100 millió  forintos  felső  értékhatárt,  valamint  a  20  fős  munkahelyteremtést. 
Nagyon  örülne  annak,  ha  lennének  50  millió  forintos  beruházások  10  fős  munkahellyel  és 
összességében az önkormányzat el tudná költeni az erre szánt összeget. Enyhítene tehát egy kicsit a 
keretfeltételeken, mert neki képviselőként ugyanolyant fontos két 10 fős munkahely, mint egy 20 
fős. A pályázati kiírás a pályázók körét a termelő tevékenységre szűkíti le. Véleménye szerint a 
szolgáltatási is ugyanilyen fontos, e tekintetben nem tenne különbséget.
A felhívás megfelelően rögzíti a kizáró okokat, a pályázati kiírásokban jórészt ezek szerepelnek. 
Véleménye szerint ne kérje az önkormányzat olyan dokumentumok, igazolások csatolását, amelyek 
nem tartoznak a kötelezően csatolandók körébe. Példaként említi, ha valaki 2012. novemberében 
bead egy pályázatot és a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, miért kell beadni a 2011. évre 
vonatkozó  beszámolóját,  az  ügy szempontjából  mindegy hogy szabályszerű  gazdálkodás  esetén 
milyen nyeresége, vagy esetleg vesztesége volt. Hozzáteszi továbbá, hogy az önkormányzat mindezt 
úgysem  fogja  tudni  ellenőrizni.  A  hozzászólásában  említett  három  pontot  a  GVVIB  üléséig 
megfontolásra, valamint átírásra javasolja.

Szabó Ferenc Gábor: A támogatási cél meghatározásánál markánsan az volt a vélemény, hogy az 
mindenképpen  termelő  tevékenység  legyen.  A szolgáltatás  nagyon  kinyitná  a  kapukat,  jelenleg 
viszont  a  termék  előállításon  van  a  hangsúly.  A  tervezet  készítésekor  sokat  hezitáltak  a 
keretszámokon is, viszont a támogatást nem kívánták elaprózni, mert mindez nem arról szól, hogy 
az adott  összeget mindenképpen szét kell  osztani.  A támogatás arról szól,  hogy olyan mértékű 
beruházást  támogasson  az  önkormányzat,  amely  erőteljesen  látható  a  városképen  is.  Ezen 
természetesen lehet vitatkozni, érvek, ellenérvek is elhangzottak az előkészítés során. Véleménye 
szerint eben a formában jobban ellátja funkcióját a pályázat.

Eötvös  Mihály: Fontosnak  tartja  az  értékteremtő  beruházások  támogatását,  amely  egyben 
munkahelyet  is  teremt.  A támogatás  célja  továbbá,  hogy  olyan  vállalkozások  települjenek  a 
városba, amelyek majd a későbbiekben adót fizetnek a salgótarjáni önkormányzat költségvetésébe.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Személy szerint ő is a termelő tevékenység megjelenítését támogatja. 
Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy minél nagyobb létszámú munkahely teremtődjön, és lehet,  
hogy éppen ezzel a támogatással inspirál az önkormányzat vállalkozásokat. Sokszor kapják meg azt 
a kritikát, hogy az önkormányzat miért nem tesz semmit a munkahelyteremtés érdekében. Most 
amikor az önkormányzat egy nagyobb összeggel megjelenik ezen a területen, miért problémáznak 
ennyit  rajta?  Véleménye  szerint  a  pályázat  komoly munkahelyteremtő támogatást  jelent,  azt  az 
álláspontot képviseli, hogy minél nagyobb létszám munkahely létrejöttét támogassák.

További hozzászólás nem volt, így a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 178/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Foglalkoztatási  és  munkahelyteremtő 
beruházások  önkormányzati  támogatása”  című  pályázati  kiírást  a  melléklet  szerint 
megtárgyalta.

30



A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi 
Bizottságot arra, hogy a pályázati kiírás végleges tartalmát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
véleményének megérkezését követően jóváhagyja.
Felelős: Szabó Ferenc Gábor, a GVVIB elnöke
Határidő: a minisztérium véleményének megérkezését követően 8 napon belül

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a bizottság által jóváhagyott pályázati kiírásnak a helyben 
szokásos módon történő közzétételéről haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: értelemszerűen

14.) Javaslat   a  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatással  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára  
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központ 
Igazgatójával  2012.  augusztus  elején  egyeztetések  történtek,  melynek  során  az  önkormányzat 
tájékoztatást  kapott  a  2012.  évi  „hagyományos”  közfoglalkoztatással  kapcsolatos  további 
támogatási  kérelmek  benyújtásának  lehetőségéről.  A közfoglalkoztatásra  a  hosszabb  időtartamú 
(napi 6-8 órás munkaidejű) közfoglalkoztatás szabályai szerint van mód. A támogatás segítségével 
elsősorban a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  foglalkoztathatók.  A Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  a fentiek alapján 2012. augusztus 15-től 2013. január 31-ig 8 fő 
foglalkoztatását  tervezte.  A foglalkoztatás  napi  időtartama 8  óra.  A közfoglalkoztatás  keretében 
ellátandó munkakör: ügyviteli alkalmazott.
Ezen közfoglalkoztatás tervezett teljes összege: 4.648.960 Ft, ebből önerő: 1.394.688 Ft, támogatás: 
3.254.272 Ft. A tervezett önerő az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a közfoglalkoztatási 
programokhoz saját erő előirányzatán rendelkezésre áll.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 179/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-nek „a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított 
hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás  támogatására”  8  fő  közfoglalkoztatására  vonatkozó 
kérelmének, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és 
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Szolgáltató Központhoz történő benyújtását jóváhagyja.
A Közgyűlés vállalja, hogy ezen közfoglalkoztatásához kapcsolódóan tervezett önerőt (1.394.688 
Ft)  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2012.  évi  költségvetésében  a 
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő előirányzata terhére biztosítja.

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

15.) Javaslat  a  „Turisztikai  attrakciók  és  szolgáltatások  fejlesztése”  című  pályázat 
benyújtásáról szóló 142/2012.(VI.28.) Öh. sz. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 142/2012. (VI.28.) sz. határozatával jóváhagyta az 
ÉMOP-2.1.1/B-12  kódszámú  „Turisztikai  attrakciók  és  szolgáltatások  fejlesztése”  című  projekt 
felhívásra a pályázat benyújtását. A határozat értelmében a turisztikai pályázat pontos tartalmáról és 
költségeiről  szól  az  előterjesztés.  A  tervezett  turisztikai  fejlesztés  Salgótarján  –  Eresztvény 
városrészben a kedvelt kirándulóközpont újjáélesztését célozza meg, olyan öko – és aktív turisztikai 
kínálat létrehozásával, amelynek központjában a természeti értékek élményorientált bemutatása, a 
zöldturizmus áll. Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítést kaptak kézhez a képviselők az ülést 
megelőzően. Kéri azt a napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni. 
A polgármesteri tájékoztatóban  már beszélt a kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztésére 
vonatkozó  pályázaton  elnyert  600  millió  forintról,  valamint  szólt  a  47  millió  forintos,  szintén 
Eresztvény területét  érintő  TDM-es pályázatról.  A jelenleg  tárgyalt  előterjesztés  több,  mint  305 
millió  forintos  összköltségű  projekt,  amelyhez  minimális  önerő  szükséges,  majdnem 100  %-os 
támogatottságú. A fejlesztési elemek közül érdemes kiemelni a downhill pályát, melyet a tervek 
szerint Eresztvényben a volt sí- és szánkópálya helyén alakítanak ki. Részletezi a projekt tartalmát, 
szóla pump track pályáról, mely a kerékpáros ügyességet fejlesztő attrakciókkal szolgál elsősorban 
gyermekekenek, valamint a 7 km hosszú hegyikerékpáros útvonal kialakításáról és kitáblázásáról, 
amely a már meglévő és a TDM pályázatban kialakítandó útvonalak összeköttetését is javítja. 
A  pályázat  további  elemei:  ökoturisztikai  fejlesztés  -  fogadóépület  kialakítása  kerékpáros 
pihenőhellyel, szervizponttal, információsponttal, kölcsönzővel, illemhellyel -, kilátópont a sípálya 
tetején, a meglévő madárpark bejáratának megújítása, élményösvény kialakítása gyermekeknek és 
felnötteknek.  Szerepel  továbbá  a  pályázatban  a  Dornyay  utca  felújítása,  beton  korlát  elemek, 
lámpatestek cseréje, a pálya melletti parkolók és kerékpártárolók kialakítása. 
Felgyorsult a pályáztatás, ami azt jelenti, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás már 2013. január 
1-től elindulhat  és akár le is  zárulhat  2013-ban. Bízik benne,  hogy pozitívan bírálják el,  abban 
egyértelműen  látható,  hogy  komplex  turisztikai  fejlesztés  valósulna  meg  három  különböző 
forrásból. Tudomása szerint a Dornyay turistaház tulajdonosa is pályázott, sikeres pályázat esetén 
valóban  nagyon  szép  egységet  és  turisztikai  célpontot  sikerülne  kiakakítani  Eresztvénytől 
Salgóbányáig  Salgótarján  vonatkozásában.  Remélhetőleg  innentől  kezdve  növekszik  a 
turistaforgalom, a városban eltöltött vendégéjszakák száma.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta,  a  Pénzügyi  Bizottság  7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést.  

32



Szabó Ferenc  Gábor: Nagy örömmel  fogadta  az előterjesztést,  amely nagyon szép tervet  takar, 
hiszen a  kerékpározás,  a  hegyi  kerékpározás  a  hobbija.  Amennyiben megvalósul  az a  pályázat, 
amely biztosítja Hatvan és Szolnok felől a kerékpárutat és kapcsolódik a salgótarjáni kerékpárúthoz, 
akkor a város a hegyi és extrém kerékpározás célpontja lehet.
Hosszabb  távon  ehhez  kapcsolódhat  a  helyi  kerékpározás  téli  megfelelője  a  sífutás,  melynek 
hagyománya van Salgótarjánban, érdemes lenne újra feléleszteni.

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

Szám: 180/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  az  Észak-Magyarországi  Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  az  ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú  „Turisztikai  attrakciók  és 
szolgáltatások  fejlesztése” című  pályázat  benyújtásáról  szóló  142/2012.  (VI.28.)  Öh.  sz. 
határozat kiegészítését az alábbiak szerint:

Konzorcium vezetője: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A pályázat  címe: „Élmények  és  kalandok  –  természetesen  Salgótarjánban.”  Öko-,  aktív  és 
kerékpáros élménycentrum kialakítása Salgótarján–Eresztvény kirándulóközpontban 

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: 
• Felvonórendszer kiépítése Eresztvényben (019/3 hrsz)
• Downhill pálya kialakítása Eresztvény területén (018/1; 019/5; 019/4; 021/1; 026/1 hrsz.) 
• Pump track pálya kialakítás (031; 026/1 hrsz.)
• Hegyikerékpáros útvonal kialakítása Eresztvényben (018/1; 036/1 hrsz.)
• Fogadóépület építése (021/1 hrsz.) 
• Kilátópont az Eresztvényi sípálya tetején (018/1 hrsz.), 
• Madárpark megújítása (034 hrsz.)
• Élményösvény gyerekeknek (034; 036/1 hrsz.) 
• Élményösvény  felnőtteknek  (030;  042/1;  01022/1;  01001;  01009;  16515/1;  16515/3; 

01023; 01037; 036/1 hrsz.)
• Infrastrukturális fejlesztés a „Dornyay út” felújításával (031 hrsz.)

A fejlesztés költségbecslése és forrásösszetétele:

Költségtípusok Elszámolható költség 
Projekt előkészítés költségei 13 022 100 Ft
A fejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése 84 662 429 Ft
Építés 174 757 940 Ft
Nyilvánosság biztosításának költségei 889 000 Ft
Könyvvizsgálói díjak 635 000 Ft
Műszaki ellenőri tevékenység díja 1 524 000 Ft
Üzleti marketing 22 542 500 Ft
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Immateriális javak 202 980 Ft
Projekt menedzsment 4 626 000 Ft
Szolgáltatás 2 794 000 Ft
Pályázat szerinti összes elszámolható költség: 305 655 949 Ft
Ebből:
Saját erő 979 200 Ft
ÉMOP-2.1.1/B-12 támogatásból igényelt összeg 304 676 749 Ft

A Közgyűlés a megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét Salgótarján Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012 (II.23) rendeletében a 
„Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése” kiemelt előirányzaton biztosítja. 

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

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy az ÉMOP-
2.1.1./B-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz 
csatolandó  Konzorciumi  együttműködési  megállapodást  az  1.  számú  melléklet  szerinti 
tartalommal aláírja.

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

16.) Javaslat  "Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja"  című  kiemelt 
projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A korábbi közgyűlésen felvetették képviselő-társai, hogy tájékoztatót 
szeretnének  hallani  a  városközpont  funkcióbővítő  rehabilitációs  projekt  helyzetéről.  Akkor  is 
jelezte,  hogy az augusztusi  közgyűlésen döntéseket  kell  hozni a témában,  mert  megérkeztek  a 
különböző közreműködő szervezetek, irányító hatóságok és egyéb feljebb való bürokratikus úton 
eljáró csoportjaik engedélyei, véleménye. Elnézését kér, most valóban ironikus volt, de ezt minden 
lehetséges  fórumon elmondja,  ami  hosszú  évek  óta  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  és  társai 
szervezeteiben  folyik,  azon  mindenképpen  változtatni  kell.  Eddig  ezek  a  szervezetek  teljesen 
tönkretették a pályázati lehetőségeket a lassúságuk miatt, azonban  szerencsére már elindult egy 
változási  folyamat  részben személycserék,  részben szervezeti  struktúrák átalakításával.  Személy 
szerint a legmagasabb kormányzati szervekig minden lehetséges helyen elmondta véleményét ezzel 
kapcsolatban, miszerint amennyiben a rendszeren nem változtatnak, nem fogják tudni behozni a 
lemaradást a 2007. óta megnyílt uniós források felhasználásában. Bízik benne, hogy ennek most 
már vége szakad.
A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt támogatási 
szerződését halasztott hatállyal írták alá. Hatályba még nem lépett, mivel a konzorciumi partner, a 
Parkhaus Magyarország Kft.  nem tudta a feltételként szabott,  saját  erejének biztosítását igazoló 
hitelszerződést felmutatni.  Miután az Önkormányzat a fennálló problémát több ízben is jelezte a 
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Regionális  Operatív  Programok  Irányító  Hatóságának,  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium 
lehetőséget  biztosított  a  projekt  megvalósítására  a  magántőke  bevonására  vonatkozóan 
megfogalmazott előírások enyhítésével, a Támogatási Szerződés módosításának keretében.
Ezek alapján lehetővé vált a magántőke vonatkozásában a beruházó személyének, a megvalósítás 
helyszínének, a beruházás jellegének megváltoztatása. A magántőke bevonására az Akcióterületen 
kívül, de Salgótarján közigazgatási határain belül kerülhet sor.
A kiemelt  projekt  tartalmának  módosítása  a  magántőke-bevonás,  a  gazdasági  projektelem és  a 
konzorciumi partnerség feltételeinek teljesítésével lehetséges.
Elmondja, hogy az Önkormányzat a megújult feltételrendszernek a következők szerint tud eleget 
tenni. 
1. Az  Önkormányzat  felmondja  a  Parkhaus  Magyarország  Kft-vel  kötött  konzorciumi 

együttműködési megállapodást a konzorciumi tag kizárásával.
2. Az  Önkormányzat  konzorciumi  együttműködési  megállapodást  köt  a  Salgó  Vagyon  Kft-vel, 

mely vállalja,  hogy a  tulajdonában lévő Munkásotthon tér  1.  szám alatt  található  épületben 
korszerű ügyfélszolgálatot alakít ki.

3. A magántőke-bevonás  feltételeinek  az  Önkormányzat  a  BaloBau  Kft.  által,  az  Ipari  Park 
területén  megvalósítandó  nagykereskedelmi  telephely  fejlesztéssel  tud  megfelelni,  mely 
támogatásban nem részesülő, kísérő tevékenységként kerül be a projektbe.

4. A kiemelt projekt megváltozott tartalma miatt módosul a Végleges Akcióterületi Terv, valamint 
az Integrált Városfejlesztési Stratégia, melyeknek így újabb közgyűlés általi elfogadása válik 
szükségessé.

Az önkormányzat tehát végre el tud mozdulni ebben a kérdésben, a megváltozott szervezetekkel 
meg lehetett  értetni,  hogy a települések nagyon küzdenek ezekkel  a  problémákkal.  A megújult 
feltételrendszerben megjelenik a magántőke-bevonás, a gazdasági projektelem, és a konzorciumi 
partner is. Így megvalósulhatnak azok a projektelemek, amelyek előkészítésével az önkormányzat 
már hónapok óta elkészült, hiszen a közbeszerzési eljárások lezajlottak a mozira és a Múzeum térre 
vonatkozóan is szabályszerűen, de feltételesen, hiszen a végső engedély meglétéig nem indulhat el 
a fejlesztés. Úgy tűnik az utolsó akadályok is elhárulnak és kezdődhet a kivitelezés. Még egyszer 
hangsúlyozza, hogy az önkormányzat a saját vállalásával, a saját projektelemeivel határidőre, sőt 
még azt megelőzően elkészült. Nem az önkormányzat hibája, hogy a megvalósítás eddig húzódott.

Ercsényi Ferenc visszaérkezett az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.

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

Dóra Ottó: A kiküldött anyag már többszöri változáson ment át. A közgyűlésben köztudott, hogy ő 
személy szerint nem támogatta az elképzelést, amely nagyon leegyszerűsítve a mozi, a Városháza 
tér  és a  Karancs  mögötti  magas parkolóház fejlesztéseket  foglalta magába. Az akkor elmondott 
érveit  nem ismétli  meg.  Ez  a  projekt  mára  úgymond  lecsupaszodott,  a  parkolóház  kikerült  az 
elképzelésből  –  zárójelben jelzi  „Hál'  Istennek” -  és  a  mozi  épületének,  valamint  a  Városháza 
környékének rendbetételét tartalmazza. A Polgármesteri Hivataltól kapott egy kimutatást, amely az 
önkormányzat által az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének megkezdésétől napjainkig 
a  Városfejlesztő  Zrt-nek  kifizetett  összeget  –  66.386.000  forint  –  tartalmazza,  ezt  különböző 
dokumentumokra,  IVS-re,  akcióterületi  terv  végleges  és  átdolgozott  változatára,  szociális 
városrehabilitációra fordították. Nem tudja megítélni, hogy ez az ár a piacon reális-e, lehetett-volna 
esetleg olcsóbb, viszont zavarja, hogy 66 millió forint kifizetése után ezek a dokumentumok nem az 
önkormányzat,  hanem  a  Városfejlesztő  Zrt.  szellemi  tulajdonában  vannak.   A  későbbiekben 
bármilyen módosítás szükséges, akkor csak a cég felé lehet indulni, nála kell megrendelni a munkát. 
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Véleménye szerint az átdolgozott IVS, amelyet kb. 1,2 milliárd forintból, ezen belül, több, mint 300 
millió forint önkormányzati forrásból kívánja az önkormányzat megvalósítani nem fog változtatni a 
város gazdasági helyzetén, az élhetőségén. Az anyag 68. oldalán az indikátor tábla azt mutatja, hogy 
a  mozi  épület  felújítását  követően  2009-hez  képest  2015-re  5  %-os  nézőszám bővülést  vár  az 
előterjesztő. Úgy véli, azért hogy azért fölösleges a mozira költeni kb. 134 millió forintot, hogy egy-
egy előadáson  a 35 néző helyett 36,5 néző legyen. 
Az indikátor táblázat másik adata az adott akcióterület gazdasági élénkítésére vonatkozik, 2009-hez 
képest 2015-re a vállalkozások száma 1 %-kal bővül.  Jelenleg az adott területen kb. 100 vállalkozás 
működik,  tehát  várhatóan  101  vállalkozás  lesz,  vagy  esetlegesen  99,  ez  majd  kiderül.  A nagy 
indikátor  táblázatban található  számokról,  melyeket  2010-ben fogadtak  el,  meg lehet  állapítani, 
hogy 2014-re nem hozzák a tervet. 
Fölhívja  a  figyelmet  az  anyagban  található  ellentmondásokra.  A városrehabilitáció  II.  ütemben 
szerepel a Vásárcsarnok területén mélygarázs és a kereskedelmi iskola területén is magas garázs, 
valamint  a  kereskedelmi  iskola  helyén  szó  van  autóbusz  állomásról.  Nem gondolja,  hogy egy 
területre kellene több parkoló, szerinte már egy sem szükséges, vélhetően benne maradt az előző 
anyagokból.  A  dokumentumban  megtalálható  még  a  Kis  Főtér  alatti  mélyparkoló  is,  mint 
megvalósítandó beruházás, amelyről tudomása szerint már régen nincs szó.  Kéri, hogy tekintsék át 
újra és az ellentmondásokat szüntessék meg. 
Összességében egyetért  polgármester asszony által  a bürokráciáról elmondottakkal.  Az NFÜ-nél 
2010. nyarán már voltak személycserék, azonban ezek sokasága sem gyorsította fel a folyamatokat. 
Most  már  úgy  látszik,  hogy  újabb  cserék  történnek.  Amennyiben  a  rendszert  nem  sikerül 
megváltoztatni, márpedig ez egyedül Magyarországnak nem fog sikerülni, akkor a bürokrácia ilyen 
lassú marad, amit a szereplőknek „adottságként” kell elfogadni. Kihangsúlyozza azonban, hogy a 
bürokrácia,  ami  néha  nehezen érthető  és  akadékoskodónak tekinthető,  minden pályázó számára 
ugyanaz. Ennek ellenére az összes megyei jogú város közül csak Salgótarján tart ott, hogy még egy 
kapavágás sem történt a területen.  Azt gondolja, hogy ebben a városnak, az önkormányzatnak, a 
város vezetésének is van szerepe. 
Tudomása szerint Lázár János államtitkár úr kapta meg Miniszterelnök úrtól a fejlesztési ügyek 
felügyeletét. Kormányzati szinten volt szó gazdaságfejlesztési támogatásról, amit csak lehet át kell 
csoportosítani EU-s forrás és a gazdaság fejlesztésére. Azt javasolja polgármester asszonynak, hogy 
egyeztessen  államtitkár  úrral  abban  az  ügyben,  hogy a  város  számára  a  mozi  épületének  és  a 
Városháza tér felújítására vonatkozó 3,4 milliárd forintos keretet becserélné 3,4 milliárd forintnyi 
gazdasági támogatásra.  Tehát a városba vagy közvetlen közelébe befektetni szándékozó belföldi 
vagy külföldi  cég  számára  a  befektetést  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  azzal  a  3,4  milliárd 
forinttal támogassa meg. Amennyiben ez sikerülne, úgy véli néhány éven belül az önkormányzat is 
le tudná kövezni a Városháza teret és lenne értelme a mozi felújításának is, mert lenne néző is.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Személy szerint nem becsülné le ennyire ezt a fejlesztést, hiszen nem 
csupán a moziról van szó. Képviselő úr, mint fejlesztéssel foglalkozó szakember pontosan tudja, 
hogy mit tartalmaz a projekt. A cél a fiatalok városban tartása, visszavárása, egy komplex ifjúsági 
központ  létrehozása,  amely  lehetőséget  biztosít  a  fiataloknak  a  szabadidő  kulturált  eltöltésére, 
továbbá önfenntartó, vagyis az önkormányzatnak nem kerül többletköltségébe.
Felhívja a figyelmet, hogy a városháza előtti tér neve nem Városháza tér, hanem Múzeum tér. Ezt 
szintén le lehet becsmérelni, azonban itt sem egyszerű térkövezésről van szó, hanem a tér alatti  
teljes közmű csere is beletartozik.  A sorozatos beázások folyamatosan veszélyeztetik a múzeum 
raktárát, a városháza alagsori része is folyamatosan beázik.
Nem cserélne be semmit és nem utasítana vissza egyetlen fillért sem a várostól, hanem elköltené a 
meghatározott célokra. A jövőben örülni fog, amennyiben tárgyalások eredményeként jó hírekről 
tud beszámolni. 
Véleménye szerint nem baj, ha az akcióterületeken többféle lehetőséget nyitva hagynak. Azt, hogy a 
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város  élhetősége  szempontjából  milyen hatása  lesz  az  ifjúsági  szabadidő centrumnak,  használat 
közben lehet megítélni. A fiatalok elmondják, hogy mennyire hiányzik jelenleg a városból a tér, 
ahol a szabadidejüket értelmesen, kulturáltan el tudják tölteni. Ennek bizonyítéka a Közművelődési 
Nonprofit Kft. által az üvegcsarnokban péntek esténként szervezett diszkó, melyre van igény és 
különösebb probléma nélkül zajlik. Tehát a projektet nem szabad lederogálni a mozi épületének 
felújítására,  nem  beszélve  arról,  hogy  mozira  is  szüksége  van  az  embereknek.  Az  országos 
statisztikákból látható, hogy a mozi látogatottság szempontjából előkelő helyen van Salgótarján. A 
projektnek  része  a  3D-s  mozi  kialakítása  is,  amely  ha  a  projekt  el  tudott  volna  indulni,  
Salgótarjánban az országban az elsők között valósult volna meg. 
Sokféleképpen meg lehet közelíteni azt, hogy kinek van szerepe a projekt csúszásában. Amennyiben 
megnézik a tényeket, egyértelműen látszódik, hogy az önkormányzat mindig határidőre elkészült a 
szükséges  elemekkel.  A városvezetés azt  viszont  nem vállalta  be,  hogy a magántőke helyett  az 
önkormányzat átvállalja az önerő biztosítását.
Továbbra is azt vallja, hogy a parkolási helyzetet meg kell oldani Salgótarjánban és sajnálja, hogy a 
parkolóház nem valósul meg. Sajnálatos, hogy a cég nem tudni mennyire önhibájából, mennyire a 
gazdasági helyzet és a bankok hozzáállása miatt nem jutott hónapokon keresztül forráshoz, azonban 
erről nem az önkormányzat tehet, és nem felelős ezért. 
A különböző kifizetésekhez kapcsolódva elmondja, hogy igen vastag dosszié tartalmazza a témához 
kapcsolódó levelezést, melyik irányító hatóság és szervezet az évek során milyen utasításokat adott, 
hogy mit és hogyan kell átdolgozni.
Dunaújváros is csak most tudott abba helyzetbe kerülni, hogy megfeleljen a kiírásnak, valamint 
eddigEger  sem  tud  lépni.  Az  MSZP frakció  az  első  perctől  kezdve  úgy  állítja  be,  mintha  a 
salgótarjáni  városvezetés  „bénázásának”  eredménye  lenne  a  csúszás.  Ezt  kikéri  a  maga  és 
munkatársai nevében is. Nagyon bízik benne, hogy most már valóban el tud indulni a projekt és 
szerinte  nincs  értelme sem lecserélni,  sem megváltoztatni.  Nem beszélve  arról,  hogy egy ilyen 
döntés ismét bürokráciát  jelentene újabb hónapokkal, évekkel. A gazdasági fejlesztést más módon, 
olykor önerőből is meg lehet oldani. Emlékeztet az öblösüveggyár fejlesztésére, amely talán 1-2 
hónap múlva indul. Az önkormányzat komoly odafigyelésével és segítségével termelő beruházás, 
gazdaság élénkítés történik meg.

Dóra  Ottó: A hozzászólásában  is  elmondta,  nem  tudja  igazából  megítélni,  hogy  az  elvégzett 
munkáért  a  66  millió  forint  sok  vagy kevés.  Azt  mondta,  azért  sokallja  az  összeget,  mert  az 
önkormányzat  kifizette,  mindegy  kinek  az  utasítására  vagy  javaslatára,  és  nem  birtokolja  azt. 
Véleménye  szerint,  ha  az  első  húszmilliós  tétel  után  az  önkormányzat  megvásárolta  volna  a 
terveket, a többi módosítást a városházi kollégák meg tudták volna csinálni a Városfejlesztő Zrt. és 
újabb milliók kifizetése nélkül.  Így viszont amit a cég mond fizetni kell  a milliókat, a szellemi 
termék pedig nem az önkormányzaté.

Lőrincz Gyula: Dóra Ottó úr kérése arra vonatkozott, hogy adják meg azokat az összegeket, amelyet 
a városrehabilitációs kiemelt projekt előkészítésére fordított az önkormányzat. Ezen összeg azonban 
nem  csupán  a  Városfejlesztő  Zrt-nek  kifizetett  összeg  tartalmazza,  hanem  például  egy  másik 
kiemelt projektnek, a szociális városrehabilitáció előkészítési költségeit is. Személyes véleményét 
mondja el, miszerint sokallja ezt az összeget, de tudomásul kell venni, hogy mindennek a piaci ára 
ennyi.  A Polgármesteri  Hivatal  azokat  az  előírásokat  követte,  amit  felsőbb  szervek  a  pályázati 
kiírások kapcsán megköveteltek. 
Arra  viszont  nem  gondoltak,  hogy  a  jelenlegi  előterjesztésben  szereplő  június  16-ai  projekt 
átalakításra  adott  benyújtási  határidő  kapcsán  az  akcióterületi  tervet  annak  megfelelően  át  kell 
dolgozni.  Szintén  személyes  véleményét  osztja  meg a  közgyűléssel,  amikor  elmondja,  hogy az 
elmúlt időszakban a pályázati kiírás feltételrendszere kifejezetten a ROP IH által kiadott utasítások 
szerint mélységeiben megváltozott, így sok esetben a hatalmi gépezet, amivel a pályázatok kapcsán 
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szembe  találják  magukat,  még  mindig  működik.  Ezen  fejlesztési  dokumentum  átdolgozásának 
szükségessége csupán kipipálandó feladat, de az önkormányzatnak sok pénzt kell ráfordítania.
A fejlesztési dokumentumok átdolgozását csupán oly mértékig kérték, ahogy a ROP IH, valamint a 
közreműködő szervezet megkövetelt  az önkormányzattól.  Amennyiben található benne időt múlt 
rész,  például  Kis  Főtér  alatt  lévő  parkolóház  kérdése,  azért  elnézést  kér,  tekintettel  az  igen 
terjedelmes anyagara.  A Kis  Főtér  alatti  parkolóház terve már készen volt,  amikor  egy soproni 
mélygarázs ügyében hozott  Legfelsőbb Bírósági döntés miatt  szintén átalakításra kényszerült  az 
önkormányzat.
Visszatérve a fejlesztési dokumentum tartalmára elmondja, hogy az önkormányzat kifejezett kérése 
volt, hogy minden fejlesztési irány szerepeljen benne. Ezek megvalósítási kötelezettsége nem terheli 
az önkormányzatot, viszont jó ha szerepel abban, a jövőben ennek hiánya miatt nehogy hátrány érje 
az önkormányzatot.
A szellemi  tulajdon  megszerzése  kapcsán  az  önkormányzat,  a  Polgármesteri  Hivatal  a  magyar 
jogszabályokat minden vonatkozásban figyelembe vette.

Szabó Ferenc Gábor: A városfejlesztési koncepcióban szerepel a felszíni parkolóhelyek kialakítása, 
amely a választókörzetében a Tanács utca teljes felújítását jelenti. Tehát ez esetben nem csupán a 
mozi és a Múzeum tér felújításáról van szó. A Megyei Jogú Városok Szövetsége Területfejlesztési és 
Gazdasági Bizottság több ülésén is részt vett, amelyen a téma napirenden volt. A bizottsági ülésen is 
szó volt róla, hogy szinte mindenhol problémát jelentett ez a konstrukció, nem csak Salgótarjánban.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Szabó  Ferenc  Gábor  képviselő  hozzászólását,  és 
hozzáteszi, viszont jól hangzik, hogy mindent a salgótarjáni városvezetés ront el. A nehézségekhez 
hozzájött még a már említett Legfelsőbb Bírósági döntés is, amikor az önkormányzat már teljesen 
készen volt az anyaggal. Amennyiben nincs az a bírósági döntés, régen túl lennének mindenen, 
azonban a városvezetés türelmes. Az a lényeg, hogy a forrás a városba kerüljön és azokat értelmes 
célokra valósítsák meg.

További  hozzászólás  nem  hangzott  el,  így  a  Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  4  nem  szavazat 
ellenében az alábbi határozatot hozta: 

Szám:  181/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás felmondása konzorciumi tag kizárásával” című dokumentumot 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2.  sz.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című 
szerződést  jóváhagyja,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására,  valamint  a 
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Végleges  Akcióterületi  Terv  Salgótarján 
városközpontjának funkcióbővítő  rehabilitációjára”  című módosított  dokumentumot  a  3.  sz. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  123/2008.(VI.24.)  Öh.  számú  határozatával 
jóváhagyott „Integrált Városfejlesztési Stratégia Salgótarján Megyei Jogú Város Fejlesztésére” 
című dokumentum módosítását a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított projekttartalom figyelembe vételével 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

SZÜNET
A  szünetet  követően  nem  tért  vissza  az  ülésterembe  Dóra  Ottó  és  Méhes  András.  Jelenlévő  
képviselők száma 12 fő.

17.) Javaslat a Salgótarján belterület 1001 hrsz.-ú ingatlan megosztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2012. márciusi ülésén meghozott jóváhagyó határozata 
alapján  az  önkormányzat  2012.  március  30-án  a  Nuovi  Prodotti  Kft.  Salgótarjánban  tervezett 
fejlesztési  elképzeléseinek  elősegítésére  együttműködési  megállapodást  kötött  a  céggel.  A 
megállapodás lényege,  hogy  Nuovi Prodotti Kft.  az 1001 hrsz.-ú, jelenleg közterület besorolású 
ingatlan fejlesztéseivel érintett részén a megfelelő eljárások lefolytatása után egy csereszerződés 
keretében  tulajdonjogot  szerez.  Az  együttműködési  megállapodásban  az  önkormányzat  többek 
között vállalta a jelzett ingatlan megosztását ( Nuovi Prodotti Kft.-nek átadandó, valamint továbbra 
is  közlekedés  céljára  szolgáló  önkormányzatunk  tulajdonában  maradó  területre),  valamint  az 
átadandó területrész  forgalomképes  vagyoni  körbe való  átsorolását.  Az ingatlan megosztását  az 
előterjesztés mellékletét képező változási vázrajz tartalmazza. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  12  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám: 182/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján belterület 1001 hrsz.-ú ingatlannak  az 
előterjesztés mellékletét képező St-Szerpentin BT. által készített 62/2012. munkaszámú változási 
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vázrajz szerinti megosztását, a telekalakítást jóváhagyja. A Közgyűlés a vázrajz szerinti, változás 
után  1001/2  hrsz.-ú  ingatlant,  mint  a  NUOVI  PRODOTTI  Kft.  részére  átadandó  ingatlant 
forgalomképes vagyoni körbe sorolja át. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

18.) Javaslat  a Salgótarján, Forgách Antal út 110/A. (hrsz.: 4924) szám alatti négy lakásos 
lakóépület bontására
Előterjesztő: Tatár  Csaba,  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója helyett  Molnár 
Ágnes a Salgó Vagyon Kft. munkatársa van jelen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelzi, hogy Tatár Csaba ügyvezető igazgató helyett Molnár Ágnes, 
vagyonkezelési divízió-vezető van jelen a Salgó Vagyon Kft-t érintő előterjesztések tárgyalásakor. 
Az épület lakásai az évek során lakatlanná váltak, a bérlők, illetve az illegális lakáshasználók azokat 
folyamatosan  lepusztították,  ezért  azokat  az  önkormányzat  lefalaztatta.  A Salgó  Vagyon  Kft. 
elkészítette  a  bontási  tervet,  valamint  megkapta  a  bontásra  vonatkozó  engedélyt  az  illetékes 
hatóságtól.  Az épület bontási költsége 1.135 e Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének „Helyi  önkormányzat” fejezetén belül a Vagyonhasznosítási,  kezelési  kiadások 
kiemelt előirányzata tartalmazza.
 
A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést. 

Szabó Ferenc Gábor: Ennél a napirendnél ragadja meg az alkalmat a téma említésére,  főként a 
közvélemény tájékoztatása érdekében. Több ismerőse újfent megkereste, hogy igaz-e az a hírek, 
mely szerint az önkormányzat roma családokat telepít Salgótarján területére? Az irrealitása ellenére 
sajnos sokadszor merül fel ez a kérdés, nem tudja ki terjeszti és miért, de ezúton is megkéri, hogy ne 
tegye, mert sajnos sokan elhiszik. A most tárgyalt napirend is arról szól, hogy az önkormányzat 
olyan  családoknak  ne  adjon  helyet,  akik  nem  fizetik  a  lakbért  és  lakhatásra  alkalmatlan 
körülmények között élnek. Fontosnak tartja ezen téma említését, mert újra felvetette fejét a „suttogó 
ellenpropaganda”.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2006. óta már megszokta az utcarádiót, ami  minden helyszínt bejárt e 
tekintetben,  hogy  személy  szerint  milyen  érdekből  telepít  be  ilyen-olyan  családokat  a  városba 
például  az  acélgyári  irodaépületbe,  zagyvapálfalvai  irodaépületbe.  Már többször  elmondta,  amit 
most is kihangsúlyoz, a városvezetés nem kíván roma családokat betelepíteni. Kéri a hírportálok 
terjesztőit is, hogy álljanak le ezen hírek terjesztéséről. 

Turcsány László: A témához kapcsolódva mondja el, hogy a Salgó Vagyon Kft. ez év májusáig 54 
kolónialakást falazott le, az azóta eltelt időszakban még kb. tucatnyit. Ebből egyértelműen látszik, 
hogy a kolónialakások megszüntetése folyamatosan napirenden van, a jogcím nélküli lakókkal és a 
lakásokat nem rendeletésszerűen használókkal szemben minden erővel fellépnek.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  önkormányzat  lakáskoncepciójában  szerepel,  hogy  a 
lakhatatlannál  vált  épületeket  eltüntetik.   Amit  az  utcarádióból  lehet  hallani  annak  pont  az 
ellenkezője történik. A városvezetés vállalja, hogy a jogcím nélkül lakásokban lakóknak nem kíván 

40



Salgótarjánban lakást biztosítani. Azoknak viszont, akik jogcímmel rendelkeznek, fizetik a lakbért 
és  a  lakás  életveszélyessé,  lakhatásra  alkalmatlanná  válik,  azok  elhelyezését  az  önkormányzat 
megoldja. Salgótarjánban befejeződött az a korszak, amikor a jogcím nélkül lakók élték világukat. 
2006-ban lehetett találkozni olyan esettel, hogy 15 éve nem volt érvényes szerződése a lakónak, 
pedig életvitelszerűen ott élt, fizette a lakbért. Szerencsére ez a hanyag nyilvántartási rendszer az 
utóbbi időben megszűnt a Salgó Vagyon Kft-nél, más irányba halad a cég.

További  hozzászólás  nem  volt,  így  a  Közgyűlés  12  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Szám:  183/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján,  Forgách Antal  út  110/A. 
(hrsz: 4924) szám alatti ingatlan bontását legfeljebb 1.135 E Ft keretösszeg erejéig. A Közgyűlés 
utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlan elbontására vonatkozó építéshatósági 
eljárások lebonyolítására, valamint a bontási munkálatok elvégzésére.

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

19.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  151/2012.  (VI.28.)  Öh.  sz. 
határozatának módosítására, valamint a 3918/2/A/33 hrsz.-ú Salgótarján, Játszó út 4. 
tetőtér/4. szórványlakás értékesítésre történő kijelölésére 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  a  151/2012.(VI.28)  Öh.  sz.  határozata  (1.  számú 
melléklet) alapján engedélyezte, hogy a bérlő, Tomka István 2012.07.01. napjától 2013. június 30. 
napjáig  terjedő  meghatározott  időtartamra  bérleti  jogviszonyát  az  előterjesztésben  szereplő 
ingatlanra  meghosszabbítsa  azzal  a  feltétellel,  hogy a  fennálló  104.000,-  Ft  összegű  tartozását 
megfizeti.  A  bérlő  anyagi  helyzetére  hivatkozva  ezen  tartozását  csak  2012.  júliusában  tudta 
maradéktalanul  egy  összegben  kiegyenlíteni,  így  a  bérleti  szerződés  megkötésére  csak  a  fent 
említett  határozat  2.  pontjának  módosításával  kerülhet  sor.  A módosítás  arra  irányul,  hogy  a 
Közgyűlés a tartozás megfizetésére meghatározott június 30. napját július 31. napjára módosítsa, 
így a helyiséget 2012. augusztus 24. napjától 2013. augusztus 23. napjáig terjedő időtartamra adja 
bérbe a 2. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat  érvényben lévő lakáskoncepciójának és a  bérlakás gazdálkodás stratégiájának 
alapja  a  szórványlakások  értékesítése.  A Játszó  út  4.  tetőtér  4.  szám  alatti  bérlakás,  egyedüli  
önkormányzati  bérlakás,  mely  jelenleg  művészeti  tevékenység  folytatásához  műterem  céljából 
hasznosított. A lakás önkormányzati tulajdonban tartása szórvány jellege mellett, felújításra szoruló 
műszaki állapota miatt nem indokolt, mivel a lakhatáshoz szükséges minimális felújítás költsége is 
olyan mértékű, hogy azt a tulajdonos önkormányzat forrás hiányában felvállalni nem tudja. A bérlő 
vételi szándékát jelezte. A lakás értékesítésének a bérlő részére akadálya nincs, és az önkormányzat 
lakáskoncepciójával is teljes mértékben összhangban áll. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,  a  Pénzügyi  
Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.
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Szabó Ferenc Gábor: Az elmúlt közgyűlésen Fekete Zsolt képviselő társának volt egy javaslata, 
mely  szerint  a  műteremlakások  bérleti  díját  a  művész  zsűrizett  mű  átadásával  rendezhetné. 
Gelencsér János festőművész is nyitott lenne erre a lehetőségre, ezért mint elképzelést vetette fel 
ismét.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám:  184/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2012.(VI.28.) Öh. sz. határozat 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja, egyidejűleg a határozat 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 
2. számú melléklete lép:
„Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  bérbe  adja  Tomka  István  grafikus  részére  a 
Salgótarján, Játszó út 4. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3918/2/A/33 hrsz.-ú, 
39 m2 alapterületű helyiséget műterem céljára 16.340,- Ft/hó bérleti díj alkalmazásával, 2012. 
augusztus 24. napjától 2013. augusztus 23. napjáig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 2. számú melléklet szerinti bérleti 
szerződés aláírására.”
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a természetben Salgótarján, Játszó út 4. tetőtér 4. 
szám  alatti,  földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban  3918/2/A/33  hrsz.-ú,  39  m2 hasznos 
alapterületű önkormányzati tulajdonú lakást az értékbecslés alapján meghatározott 2.000.000,- 
Ft  forgalmi  értéken értékesítésre  kijelöli,  egyben megbízza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető 
igazgatóját az értékesítés lebonyolításával, és az adásvételi szerződés megkötésével. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

20.) Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 2. II/3. számú lakás bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, Erzsébet tér 2. II/3. számú önkormányzati bérlakás 
bérlőjének bérleti  szerződése 2011.12.22. – 2012.12.21. napjáig,   határozott  időtartamra szól.  A 
bérlő kérelmet nyújtott  be a Salgó Vagyon Kft.  felé, hogy mozgáskorlátozottságára tekintettel a 
lakóegységében lévő vizes blokkot (fürdőszobát) akadálymentesíteni szeretné, melyet hitelfelvétel 
keretében  tudna  megfinanszírozni.  A hitel  folyósításának  feltétele,  hogy  a  bérleti  szerződése 
határozatlan  időtartamú  legyen.  Az  Önkormányzat  költségvetésében  ilyen  esetekre  vonatkozó 
forráshely megjelölve nincs, így javasoljuk a bérlő saját költségen való kialakítás biztosításához a 
lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  a  lakáshoz  jutás  helyi  támogatására  vonatkozó  helyi 
rendelet alapján határozatlan idejű szerződés megkötését.  Az érintettek hozzájárultak a nyilvános 
üléshez. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság,   a  Pénzügyi  
Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.
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Eötvös  Mihály: A  bérlő  személy  szerint  őt  kereste  meg.  Az  akadálymentes  fürdőszoba 
kialakításához  állami  támogatást  lehet  igénybe  venni,  a  MÁK  viszont  a  támogatás  lehívását 
határozatlan időre szóló bérleti szerződés meglétéhez kötötte. Kéri a képviselőket, támogassák az 
előterjesztést.

További hozzászólás nem volt, a Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

Szám:  185/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Salgótarján, Erzsébet tér 2. II/3. 
számú lakásra Sándor János és Sándor Jánosné 2012. augusztus  24.  napjától  határozatlan idejű 
bérleti szerződést kössön, és egyben megbízza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti  
szerződés megkötésével.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

21.) Javaslat  az  Európai  Autómentes  Nap  -  „Autó  nélkül  a  városban”  -  rendezvény 
megszervezésére
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2012. szeptember 16-22. között tizenegyedik alkalommal rendezik 
meg  –  az  Európai  Unió  környezetvédelemért  és  közlekedésért  felelős  biztosainak,  valamint  a 
nemzetközi  szakmai  szövetségek  támogatásával  megvalósuló  –  Európai  Mobilitási  Hetet.  A 
kampány célja az, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére 
ösztönözze és polgáraik a gépkocsik használata helyett más közlekedési módokat, a kerékpározást, 
a gyaloglást, vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék előnyben.
A programsorozat tetőpontja az Európai Autómentes Nap, „Autó nélkül a városban” rendezvény, 
amely során a részt vevő települések a település egy vagy több területét egész napra kizárólag a 
gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára tartanak fenn.  
A  rendezvény  megtartására  a  rendező  szervek  szeptember  22-ét  javasolták,  de  miután  több 
településtől is érkezett ezzel kapcsolatban észrevétel a hétvégi nap miatt, természetesen elfogadják 
az  előterjesztésben  javasolt  szeptember  21-ét.  A rendezvény  keretében  a  Rákóczi  út  belvárosi 
szakaszának –  a Lakberendezési Áruháztól az Alba üzletházig – igénybevételét, lezárását tervezik 
7.00 órától 15.00 óráig.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítést kaptak kézhez a képviselők az ülést megelőzően. Kéri 
azt a napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni.

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

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 186/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Európai Mobilitási Hét, Európai Autómentes Nap 
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„Autó nélkül a városban” című felhívás céljaival egyetért és gondoskodik az Európai Autómentes 
Nap  „Autó  nélkül  a  városban”  rendezvény  megszervezéséről.  A rendezvény  időpontjaként  és 
helyszíneként 2012. szeptember 21-én 7,00 és 15,00 óra között a Rákóczi útnak a Pécskő út és  
Arany J. út közötti lezárt szakaszát jelöli ki.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:     Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22. Javaslat a  Gézengúz Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás és használati 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
A  napirend  tárgyalásához  meghívott:  Pizágné  Fehér  Anikó,  a  Gézengúz  Alapítvány 
képviselője, aki helyett jelen van Maiczenné Földi Réka, a salgótarjáni tagozat vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Gézengúz Alapítvány képviselője 2012. augusztus elején kérelmet 
nyújtott be az önkormányzat és az alapítvány között 2011. április 28-án létrejött és 2011. november 
24-én módosított együttműködési megállapodás és használati szerződés módosítására.
Az  alapítvány  az  Új  Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  Program  támogatási 
rendszerének keretében a „Gézengúz Alapítvány Salgótarjáni Tagozatának alkalmassá tétele megyei 
családi  egészségügyi  és  mentálhigiénés  szolgáltató  Központ  kialakítására”  címmel,  pályázatot 
nyújtott  be,  amellyel  10.515.330  Ft  összegű  támogatást  nyert  el.  A  Támogatási  Szerződés 
megkötésének  feltétele  a  pályázat  aktualizálása.  A pályázat  minimális  tartalmi  követelménye  a 
vonatkozó ingatlan tulajdonos általi, a pályázó részére történő használatba bocsátása minimum a 
program fenntartási időszakának végéig. Mivel a támogatói döntés a tervezettől eltérően később 
született meg, szükséges a pályázati program megvalósítási idejét 2013. április 30. napjáról 2013. 
november 30.  napjára módosítani,  így a program fenntartási  kötelezettsége 2018. november 30. 
napjára módosul, amely értelmében a használati szerződést a fenntartási időszak végéig, legkésőbb 
2018.  december  31.  napjára  szükséges  módosítani.  Minderre  tekintettel  az  együttműködési 
megállapodás  és  a  használati  szerződés  módosítása  is  szükséges,  amelyet  a  határozati  javaslat 
melléklete  tartalmaz.   Az  előterjesztéshez,  a  pályázati  feltételeknek  való  megfelelés  érdekében 
további  pontosításokat  tartalmazó kiegészítést  kaptak kézhez a képviselők az ülést  megelőzően. 
Kéri azt a napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni.

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 187/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2011. (IV.28.) Öh. sz. határozatával elfogadott és 
201/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával módosított Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” alapítvány között létrejött Együttműködési 
megállapodás  és  a  Használati  szerződés  módosítását  jelen  határozat  1.  és  2.  számú melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás és a szerződés 
aláírására.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. szeptember 10.

23.) Javaslat a  közoktatási  intézmények  „Innovatív  iskolák  fejlesztése”  c.  pályázatainak 
támogatására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretén  belül   „Innovatív  iskolák  fejlesztése”  címmel  pályázati  felhívást  tett  közzé.  A 
pályázat  célja az  oktatási  intézmények pedagógiai-módszertani  megújulását  szolgáló  programok 
bevezetésének  támogatása.  A közoktatási  intézmények  közül  a  Salgótarjáni  Központi  Általános 
Iskola és Diákotthon, a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola és a Stromfeld Aurél Gépipari, 
Építőipari és Informatikai Szakközépiskola kíván pályázatot benyújtani.
Kedvező  döntés  esetén  az  intézmények  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesülnek. A 
támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A támogatási összeg 35 %-
ának  erejéig  minden  kedvezményezett  jogosult  előleg  igénybevételére.  A  pályázatokat  2012. 
augusztus 27. napjától lehet benyújtani, azok támogatásáról a beérkezés sorrendjében döntenek. A 
pályázat benyújtásához Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az intézmények 
fenntartójának nyilatkozata is  szükséges.  Az előterjesztést  az ülést  megelőzően kapták kézhez a 
képviselők.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 188/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az önkormányzat által  fenntartott  Salgótarjáni 
Központi Általános Iskola és Diákotthon, Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Stromfeld 
Aurél Gépipari,  Építőipari és Informatikai Szakközépiskola alapítói jogokkal felruházott irányító 
szerve, támogatja az intézmények TÁMOP 3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázatainak 
benyújtását és a melléklet szerinti nyilatkozatok aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24.) Javaslat  a  közalkalmazotti  létszám  csökkentésére  a  Salgótarjáni  Központi  Általános 
Iskola és Diákotthonban
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója, 
tekintettel arra, hogy a 2012/2013-as tanévben - az összes évfolyamot figyelembe véve - csökken az 
osztályok száma, azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, mint az intézmény fenntartójához, hogy 
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tegye lehetővé a pedagógus álláshelyek számának csökkentését a jelenlegi 239,5-ről 238,5-re. A 
felmentésre kerülő pedagógus továbbfoglalkoztatásra sem a többi közoktatási intézményben, sem az 
önkormányzat egyéb költségvetési szerveinél nincs lehetőség, ezért indokolt a létszámcsökkentési 
kérelem támogatása.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

Szám: 189/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évben a Salgótarjáni Központi Általános Iskola 
és Diákotthonban végleges létszámcsökkentést rendel el az alábbiak szerint:

A Közgyűlés vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyet, amennyiben ehhez kapcsolódóan a központi
költségvetés támogatást biztosít, 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten 
kívül – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A létszámcsökkentésben érintett 
dolgozó továbbfoglalkoztatására – közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti  változás,  feladatátadás  következtében  az  önkormányzat  fenntartói  körén  kívüli 
munkáltatónál nincs lehetőség.

Felelős: Simon Tibor, a SKÁID igazgatója
dr. Gaál Zoltán jegyző
dr. Romhányi Katalin irodavezető

Határidő: 2012. augusztus 24.

25.) Javaslat a "Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar Egyesület" részére névhasználathoz való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgótarjáni  Koncert  Fúvószenekar  Közhasznú  Egyesület  már 
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2011.  szeptemberében  kérelmezte  a  névhasználatot,  melyet  a  közgyűlés  engedélyezett  is.  Az 
ismételt kérelem jogszabályi előírások miatt szükséges, mert az eljáró törvényszék megállapította, 
hogy  a  közhasznú  jogállás  feltételei  az  Egyesület  esetében  nem  biztosítottak.  Az  Egyesület 
módosított elnevezésének bejegyzéséhez viszont szükséges a Közgyűlés ismételt jóváhagyása. Ezt 
tartalmazza az előterjesztés, melyet pótlólag küldtek  meg a képviselők részére. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 190/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Salgótarjáni  Koncert 
Fúvószenekar  Egyesület”  (székhelye:  3100  Salgótarján,  József  Attila  út  2/A.)  elnevezésében  a 
„Salgótarjáni” megjelölést használja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26.) Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata intézményvezetői megbízásra 
kiírt  pályázat elbírálására, valamint az intézmény igazgatójának megbízására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Maruzs Viktória Martina mb. igazgató

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata áprilisi határozatával 
pályázatot  hirdetett  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálatának  intézményvezetői 
megbízására.  A benyújtási határidőre 3 pályázat érkezett a megadott pályázati címre. A beérkezett 
pályázatokból  egy  nem  felelt  meg  a  pályázati  kiírásban  szereplő  feltételeknek.  A  pályázati 
feltételeknek megfelelő pályázati anyagot benyújtó két pályázót a Közgyűlés által megválasztott 
Bizottság  hallgatta  meg.  A Bizottság  mérlegelve  a  pályázati  anyagokat  és  a  meghallgatáson 
elhangzottakat,  a  KIGSZ magasabb  vezetői  álláshelyének  betöltésére  Maruzs  Viktória  Martinát 
javasolja. Az érintett hozzájárult a nyilvános ülés tartásához.
Maruzs  Viktória  vezetőként,  igazgatóhelyettesi  minőségben  dolgozik  az  OIGSZ,  majd  KIGSZ 
néven ismert önkormányzat szervezetnél. Pontos, precíz munkavégzés, nagy szorgalom jellemzi, a 
magasabb vezetői feladatokat már kétszer is megbízással látta el, ezért jó szívvel ajánlja képviselő-
társainak Maruzs Viktóriát az intézmény igazgatójának.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 191/2012.(VIII. 23.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2012.  szeptember  1-jétől  2013.  augusztus  31-ig 
megbízza Maruzs Viktória Martinát – (született: Salgótarján, 1969. július 22., an.: Foltán Ilona) – a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,  valamint  ennek  végrehajtására 
kiadott  77/1993.(V.12.)  Korm.  rendeletben  meghatározottak  szerint  420.000.–  Ft  illetménnyel 
(154.330.-  Ft  besorolási  illetménnyel,  további  szakképesítés,  szakképzettség  elismerésével 
összefüggő  12.346.–  Ft  illetménynövekedéssel,  a  magasabb  vezetői  feladatok  ellátása  idejére 
203.324.- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 50.000.- Ft magasabb vezetői 
pótlékkal)  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetői  feladatainak 
ellátásával.  A  magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvényben  foglaltak  szerint  Maruzs  Viktória  Martina 
vagyonnyilatkozatot tegyen.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

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

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

ZÁRT ÜLÉS

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

Közérdekű bejelentések:

Turcsány  László: Választókerületéből  lakossági  bejelentések  érkeztek  hozzá.  Jelezték,  hogy  a 
gyárak  környéki  kolónialakásoknál  új  típusú  bűnözés  ütötte  fel  a  fejét,  főként  fiatalok  kerti 
lopásokat követnek el. Kéri jegyző urat, hogy levélben forduljon a városi rendőrkapitánysághoz a 
járőrszolgálat,  amennyiben  lehetséges  gyalogos  járőrszolgálat  megerősítése  ügyében  az  érintett 
területeken (kolóniák környéke, Mátyás király út, Őrhegy út találkozása). A gyalogos járőrszolgálat 
a  fiatalkori  bűnelkövetés  megelőzésére  is  szolgálna.  Sajnálatos,  hogy ezek  az  elkövetők  egyre 
gátlástalanabbá  válnak,  mert  úgy mennek  be  a  kertekbe  és  lopnak,  hogy az  idős  lakók  otthon 
tartózkodnak. Előre is megköszöni az intézkedést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Személyesen is fogja jelezni a rendőrkapitány úrnak a témát. Azt 
gondolja, hogy bár már nem teljesen preventív jellegű az intézkedést, mert már elkezdték a fiatalok 
ezt a fajta bűnözést, de talán mindez még megállítható.
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy szeptember  2-án  rendezi  meg  az  önkormányzat  a  Bányarém 
fesztivált  a  Főtéren,  melyre  minden  képviselő-társát  sok  szeretettel  várja.   A Gasztronómiai 
Szövetség támogatásával és a VGÜ Kft. segítségével Országos Főzőversenyt sikerült meghirdetni, 
melyre az országból több, mint 30 csapat nevezett, és rekordkísérlettel is készülnek.
Ercsényi  Ferenc  képviselő  úrnak  mondja,  hogy  a  TDM  szervezetnél  előre  is  jelzi,  kéri  a 
rendezvényre a Tourinform iroda kitelepedését. 
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Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  következő  ülés  várható  időpontja  2012.  szeptember  27. 
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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