
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

Jelen vannak: 
– a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
– Eötvös Mihály alpolgármester
– 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 köszöntötte az ülésen megjelenteket. A Közgyűlés tagjai 
közül  13  fő  jelen  van,  Dóra  Ottó  és  Méhes  András  képviselők  előzetesen  bejelentették 
távolmaradásukat. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes. 

A Közgyűlés  napirend előtt  megemlékezett  a  közelmúltban elhunyt  Szalai  Tibornéról,  aki  több 
önkormányzati  cégnél  is  ellátta  a  könyvvizsgálói  feladatokat.  Megemlékeztek  továbbá  a  2012. 
november  19-én  elhunyt  Juhász  Béláról,  a  nógrádi  sportélet  kimagasló  alakjáról,  a  salgótarjáni 
kosárlabda királyáról, valamint a 2012. november 2-án hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt 
Dávid Róbertről, a salgótarjáni labdarúgás egyik legendás alakjáról.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda a  napirenddel  kapcsolatban  elsőként  sorrend  módosításra  tett 
javaslatot, mely szerint a közgyűlés 1. napirendi pontként tárgyalja meg a meghívóban 9. napirendi 
pontként szereplő "Javaslat a "GeoTur - A Novohrad  - Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése" 
című  kiemelt  turisztikai  projekt  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  döntések 
meghozatalára " c. előterjesztést. 

Ezt követően a tárgysorozatra vonatkozóan javasolta felvenni:

- 6.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének az  egyes  
tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére” c. előterjesztést dr. Fodor Enikő irodavezető előterjesztésében,

- 7. napirendi pontként a „Tájékoztató Salgótarján megyei jogú város közösségi közlekedésének  
tervezett fejlesztéséről"  c. előterjesztést polgármesteri előterjesztésben,

- 8.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  
tantárgyfelosztásának  jóváhagyására” c.  előterjesztést  dr.  Romhányi  Katalin  irodavezető  
előterjesztésében, és

- 20. napirendi  pontként  a  "Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
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igazgató,  magasabb vezetői beosztással kapcsolatos döntések meghozatalára" c.  előterjesztést 
polgármesteri  előterjesztésben,

mely előterjesztéseket pótlólag, illetve az ülést megelőzően kaptak kézhez a képviselők. 

A javaslat elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1.) Javaslat a "GeoTur - A Novohrad  - Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése" című kiemelt 
turisztikai projekt támogatási szerződés megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

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

3.) Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

4.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2013.  évi  költségvetésének  koncepciója  és  a  részletes 
költségvetés elkészítésének követelményei

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

5.) Javaslat Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009. (XI.24.) rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda vezetője

6.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  egyes  tiltott,  közösségellenes 
magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője

7.) Tájékoztató Salgótarján megyei jogú város közösségi közlekedésének tervezett fejlesztéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8.) Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  tantárgyfelosztásának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
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9.) Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívásával  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára

Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

10.) Javaslat  a  „Baglyaskő” Idősek Átmeneti  Otthona,  valamint  az  Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szvorád Andrásné,  a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona igazgatója
- Bóna Eleonóra,  az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója

11.) Tájékoztató  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2012.  I-III.  negyedévben végzett 
tevékenységéről
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 A napirend tárgyalásához meghívott: a Felügyelő Bizottság elnöke 

12.) Javaslat  állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati  tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés megkötésére
Előterjesztő:  Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
   

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

14.) Tájékoztató a Salgótarján, Rákóczi út 184., a Gorkij krt. 83-85. szám alatti épületek távhő 
szolgáltatásra történő integrálásáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

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

16.) Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Svecz István, a SKTT Munkaszervezetének vezetője

17.) Javaslat  fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  jogosító  Erzsébet-utalvány  biztosítására  egyes 
önkormányzati intézmények dolgozói részére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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18.) Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához történő 
csatlakozásra, valamint egy tanuló programban való részvételének támogatására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

19.) Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megbízására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20.) Javaslat a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon igazgató, magasabb vezetői 
beosztással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda a polgármesteri tájékoztatót az alábbiakkal egészítette ki. 
Ismertette  a  Magyar  Közlöny  2012/158-as  számában  megjelent  1532/2012.(XI.28.)  sz. 
Kormányhatározatot  a  KEOP  2.3.0/2F09-11-2012-0001  azonosító  számú,  Kelet-Nógrádi 
Hulladékrekultivációs program című projekt támogatásának jóváhagyásáról.  
"1.  A Magyar Kormány jóváhagyja az első melléklet  szerinti  fent említett  számú Kelet-Nógrádi  
Hulladékrekultivációs  program  című,  1  milliárd  forintot  meghaladó  támogatási  igényű  
projektjavaslatot. 
2. Hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
környezetvédelmi programok irányító hatósága általi megkötéséhez.
Felelős: a Nemzeti Fejlesztési miniszter 
Határidő: azonnal
Orbán Viktor miniszterelnök"

Ez a hír azt jelenti, hogy a Kelet-Nógrádi térség több, mint 14 településének összefogásával létrejött 
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program révbe ér. Az első szakasz előkészítése több, mint 60 
millió  forintos  támogatással  már megtörtént  és  az ismertetett  Kormányhatározat  jelenti  a  végső 
döntést,  mely  2,8  milliárd  forintos  fejlesztést  takar.   Nem  hiába  dolgozott  a  sok  település  a 
projekten, ezúton is megköszöni Bodnár Benedek ügyvezető igazgató úrnak a hosszú évek óta tartó 
előkészítő munkát, melyet az önrészt nem igénylő projekt kapcsán végzett. 

A polgármesteri tájékoztató kiegészítését a az önkormányzatok adósságának állami átvállalásáról 
szóló  döntés  ismertetésével  folytatta.  A  Kormány  döntésének  értelmében  megtörténik  az 
önkormányzatok adósságának állami átvállalása, az 5000 fő alatti települések esetében teljeskörű a 
konszolidáció,  az  5000  fő  feletti  települések  esetében  pedig  Magyarország  Kormánya  az 
adósságátvállalásra sávosan és differenciáltan,  az adott  település adóerő-képességének, illetve az 
iparűzési adó bevételeinek egy főre jutó összegének függvényében 40, 50, 60 és 70 %-os sávokat 
határozott meg előzetesen. A számítások szerint Salgótarján a 70 %-os sávba kerül, ami bizonyos 
szempontból jó, hiszen így komoly adósságtól szabadul meg a város. Még nincsenek meg a pontos 
számadatok, csupán tervszámokról beszélt, kérte ezt figyelembe venni. A 2012. évi költségvetési 
tervbe 1,8 milliárd forintot terveztek adósságszolgálatra, azaz tőke és kamat törlesztésre. Ebből be 
tudtak  törleszteni  több,  mint  700  millió  forintot,  köszönhetően  a  300  millió  forintos  extra 
kormányzati támogatásnak és a 94 millió forintos önhiki támogatásnak. Mindezek ellenére a 2013. 
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évi  koncepció  tervezésekor  arra  számítottak,  hogy 2013-ban  1  milliárd  forintot  tőke  és  kamat 
törlesztésre kell fordítani. A 70 %-os adósságátvállalással viszont mindösszesen 300 millió forint 
forrást kell adósságszolgálatra fordítani. A számokkal tovább játszva még nagyobb a különbség az 
1,8 milliárd és a 300 millió forint között, azonban ismét hangsúlyozta, hogy tervszámokról van szó. 
Végleges  számok  december  10-én  várhatóak,  az  adósságátvállalási  tárgyaláson  Salgótarjánban 
Orbán Viktor miniszterelnök úr személyesen vesz rész. Bízik abban, mindez szól annak, hogy a 
közgyűlés  2006  óta  nagyon  komoly  erőfeszítéseket  tett  annak  érdekében,  hogy  az 
önkormányzatokat  érintő  jelentős  forráskivonás  okozta  nehézségeket  kezelték,  nem  kerültek 
adósságspirálba  és nem kellett kötvényt kibocsátani.

A polgármesteri tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem volt.

A Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.

1.) Javaslat a "GeoTur - A Novohrad  - Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése" című  
kiemelt  turisztikai  projekt  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  döntések  
meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Novohrad – 
Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  által  alkotott  konzorcium  a  „Kiemelt  turisztikai  termék  –  és 
attrakciók fejlesztése” című pályázatra benyújtott projektje támogatási szerződés kötés előtt áll. A 
támogatási szerződés megkötésének feltétele egy újabb konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírása.  A  konzorciumi  megállapodás  tartalmazza  a  tagok  jogait  és  kötelezettségeit,  a 
megvalósítandó feladatokat, a feladatokra jutó elszámolható költségeket és támogatási összegeket, 
valamint a támogató felé nyújtandó biztosíték formáját és értékét. A Salgótarjánban megvalósuló 
fejlesztés két kiemelt eleme a salgóbányai kaszinó teljeskörű felújítása és a Napsugár étteremként 
ismert  ingatlan  Geopark  kutatóközponttá  átalakítása.  Az  északi  városrészben  jelentős  fejlesztés 
valósul meg 100 %-os kormányzati támogatással, ugyanis a pályázathoz önerő nem szükséges sem 
az önkormányzat sem a Kft. részéről. Az önkormányzatnak, mint vezető partnernek biztosítékot kell 
az ingatlan okán vállalni.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás ellenében támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal  
támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 237/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 
azonosítószámú pályázathoz a melléklet szerinti „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti,  hogy a turizmus fejlesztésére megítélt 
támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását szolgálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

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

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás  mellett  támogatta;   a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta;  a  Népjóléti  Bizottság  9  igen  
szavazattal, 3 nem szavazat ellenében támogatta,  az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 3  
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 40/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

3.) Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi 
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A költségvetés I. féléves teljesítéséről a közgyűlés a közelmúltban 
tárgyalt,   a  jelenlegi  előterjesztésben a  háromnegyedéves  teljesítést  értékelik,  és  a  költségvetést 
érintően van még egy napirend a tárgysorozatban a jövő évi koncepció elfogadásáról. A koncepció 
esetében  számokról nem lehet még beszélni, a háromnegyed-éves teljesítésnél azonban már nagyon 
beszédes számokról fognak tudni vitázni, hívta képviselő-társait, hogy értékeljék közösen a 2012-es 
évet. 
A legfontosabb megállapítás, hogy szeptember 30-ai zárlattal működési hitelfelvételére nem került 
sor,  ami  azt  jelenti,  hogy a  folyó  évi  bevételek  fedezték  a  folyó  évi  kiadásokat,  sőt  némi  kis 
különbözet is van a bevételek javára. A háromnegyed-évi bevételi főösszeg 8.539 millió forint, a 
kiadási főösszeg 8.216 millió forint, tehát 323 millió forinttal több volt a háromnegyed-évben a 
bevétel, mint a kiadás. 2010-re érkezett el oda az önkormányzat, hogy iszonyatos erőfeszítésekkel 
részben meg tudta állítani a különbséget a bevételek és a kiadások között, tudtak annyira faragni a 
kiadásokból,  hogy  azok  fedezzék  a  bevételeket.  Mindehhez  hozzájárult  az  1  milliárd  forintot 
meghaladó kormányzati támogatás, amely 2010 óta érkezett a városba. 
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A bevételi  oldalon  4%-os  növekedés  tapasztalható  a  tavalyi  év  hasonló  időszakához  képest. 
Lényeges  elemei  között  kiemelte  a  központi  költségvetésből  származó  forrásokat,  hiszen  a  8,5 
milliárd forintos bevételi főösszeg közel felét, több mint 4 milliárd forintot központi költségvetésből 
kapta az önkormányzat.  Ez azt jelenti, hogy a feladatellátás jórészt feléhez a központi kormányzat 
hozzájárul, amely összegben nincs benne az a 300 millió forint, amelyet extra támogatásként kapott, 
valamint az a 94 millió forint, amelyet önhiki pályázaton nyert el az önkormányzat. Így kb. 4,5 
milliárd forintra tehető ki az az összeg, amelyet 2012-ben a központi kormányzat adott a feladatok 
ellátásához. 
A helyi adóbevétel 1 milliárd forint körül teljesült, 83,7%-os a teljesítés. December 20-án esedékes 
a feltöltési kötelezettség, és nagyon sok vállalkozás a végére hagyja a befizetést, tehát ez az összeg 
magasabb lesz.
A felhalmozási  és  tőke  jellegű  bevételek  jogcímen  137  millió  forint  érkezett  az  önkormányzat 
számlájára.  2012-ben  200  millió  forint  hitelfelvétel  történt,  az  is  a  felhalmozási  feladatok 
megvalósítására.  Működésre nem kellett  hitelt  felvenni.   Előző évben megnyitott  hitelszerződés 
alapján történt a hitelfelvétel, de a feladatok idén jelentkeztek.  Külső pénzintézeti forrás nélkül 
sikerült  a  működési  feladatokat  finanszírozni  úgy  hogy  semmilyen  zavar  nem  jelentkezett  a 
feladatellátásban, nem volt probléma sem a szállítói számlák, sem pedig a bérek és egyéb dolgok 
kifizetésével,  továbbá  a  háromnegyed  évet  maradvánnyal  tudta  zárni  az  önkormányzat.  A 
háromnegyed  évet  stabil  fedezeti  helyzet  jellemezte,  mindez  rendkívül  komoly  eredmény  az 
eddigiekhez képest, valamint a makrogazdasági körülmények között.
A kiadási  oldal  főösszege  8,2  milliárd  forint,  mely  arányosan  növekedett  az  előző  év  hasonló 
időszakához  képest.  A  teljesítés  egy  kicsit  elmaradt  az  elvárttól  a  háromnegyed-évben,  ami 
elsősorban néhány projekt kivitelezésének eltolódásából adódik. 
Részletezte  az  egyes  nagy  ellátó  rendszerek  gazdálkodását.  Az  egészségügyi  ágazatra  fordított 
összeg  113  millió  forint,  melyből  az  OEP  107  millió  forintot  finanszírozott,   tehát  az 
önkormányzatnak minimális összeget kellett az egészségügyi alapellátáshoz hozzátenni. A szociális 
segélyezésre  és  gyermekvédelmi  feladatok  támogatására  684  millió  forintot  költött  az 
önkormányzat,  mely  jelentős  csökkenés  -  139  millió  forint  -  az  előző  év  hasonló  időszakához 
képest.   Ennek  legfontosabb  oka,  hogy  a  közfoglalkoztatás  keretében  több  embert  tudtak 
foglalkoztatni,  így  kevesebb volt  a  segélyezésre  fordított  összeg.  A közfoglalkoztatásban  olyan 
programokon  tudtak  részt  venni,  amelyekhez  viszonylag  kevés  önerőt  kellett  biztosítani.   A 
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül 873 főt foglalkoztattak az első háromnegyed-
évben, ehhez 48 millió forintos saját erőt kellett biztosítani az önkormányzatnak a Foglalkoztatási 
Kft. számára,  valamint a közfoglalkoztatás megvalósítására az utófinanszírozás miatt 104 millió 
forint kölcsönt kapott a Kft. 
A közoktatási fejezetben a nevelési, oktatási feladatok finanszírozására 2,6 milliárd forintot költött 
az  önkormányzat  a  háromnegyed  évben,  amely  hasonló  az  előző  év  megfelelő  időszakához. 
Érzékelhető, hogy a közoktatási ágazatot olyan szintre tudták felhozni, amely most már stabilan tud 
működni  hatékonyabb  gazdálkodás  mellett,  a  minőségi  színvonal  viszont  nem  csökkent.  Ezt 
bizonyítja  a  mai  közgyűlésen  napirenden  lévő  javaslat  is,  mely  szerint  a  nevelési,  oktatási 
intézményekben dolgozóknak Erzsébet-utalványt biztosít az önkormányzat. Megtakarítások jelentek 
meg a közoktatási és a szociális ágazaton is. Azt javasolta, ne vonják el az intézményektől ezeket a  
megtakarításokat,  hanem  hagyják  az  intézményeknél  és  tegyék  lehetővé,  hogy  a  dolgozók 
megkapják azokat a természetbeni juttatásokat, amelyeket év elejétől havi rendszerességgel nem 
biztosítottak  számukra,  azért  hogy  az  intézmények  zavartalan  működését  ne  veszélyeztessék. 
Mindezt  előre  jelezték  az  intézményvezetőknek,  kérték  úgy  gazdálkodjanak,  hogy  év  végére 
lehetőség  szerint  az  adható  juttatásokat  az  önkormányzat  valóban  oda  tudja  adni  minden 
közoktatásban,  köznevelésben  dolgozónak,  pedagógusnak,  pedagógiai  munkát  segítőnek,  egyéb 
alkalmazottnak. 
Úgy véli  mindezt  jól  érzékelteti,  hogy a gazdálkodás az önkormányzat  minden szintjén nagyon 
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hatékony, minden vezető odafigyel arra, hogy költséghatékony megoldásokkal dolgozzon. Jó döntés 
lesz  ha  a  megtakarításokat  odaadják  azoknak,  akiknek  köszönhető  mindez  és   nem  egy 
"nagy kosárba" kerülnek az önkormányzat költségvetésében. 
A városüzemeltetési feladatok vonatkozásában kommunális feladatokra - utak, hidak fenntartására, 
parkfenntartás,  temetőfenntartás - 218 millió forintot költött  az önkormányzat,  mely kevesebb a 
megszokottnál.  Az  alacsonyabb  kiadás  köszönhető  a  közfoglalkoztatásnak,  illetve  annak,  hogy 
ebből az ágazatból jelentős feladatok átkerültek a Foglalkoztatási Kft-hez.  
Bérlakások üzemeltetésére  200 millió  forintot  költött  az  önkormányzat,  ezen  belül  a  garzonház 
hitelének  költségterhe  még  mindig  20  millió  forint,  amely  hitel  még  az  előző  önkormányzat 
idejében  történt  felújításhoz  volt  szükséges.  A Salgó  Vagyon  Kft.  1097  darab  önkormányzati 
tulajdonú  bérlakásról  számol  be  szeptember  30-val  és  28  ún.  magántulajdonban  lévő 
lakásüzemeltetését végzi. 46 darabbal tudták csökkenteni az elmúlt év hasonló időszakához képest a 
bérlakások számát, ezen belül 11 kolóniaépület bontás volt. 

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A felhalmozási  feladatokról  is  szólt.  A kivitelezésre  568  millió 
forintot  fizetett  ki  eddig  az  önkormányzat.  Itt  nagyobb  volt  a  rendelkezésre  álló  keret,  de  a 
funkcióbővítő  városrehabilitáció  csak  most  tudott  indulni,  november  12-én  adták  át  a 
munkaterületet, így a kifizetések a negyedik negyedévben fognak majd realizálódni. 
Ki kell emelni az intézményeknél megvalósult felhalmozási kiadásokat, amely 28 millió forintot tett 
ki. Önmagában nem tűnik nagy összegnek a 11 milliárd forintos főösszeghez képest, azonban az 
előző  év  hasonló  időszakához  képest  10  millióval  több,  ami  52,6%-os  növekedést  mutat  az 
intézményi szektorban. 
Az  adósságszolgálatra  tőke,  kamat  törlesztésére  együttesen  1,1  milliárd  forintot  fizettett  ki  az 
önkormányzat a háromnegyed-évben. Rövid lejáratú működési hitelre 794 millió forint jelentkezett, 
ahogy már említette az önhiki pályázaton elnyert 94 millió forint és a rendkívüli 300 millió forintos 
állami támogatás segítette hozzá az önkormányzatot ilyen nagy összegű rövid lejáratú működési 
hitel betörlesztéséhez. Hosszú lejáratú működési hiteltörlesztésre 74 millió forintot, felhalmozási 
hiteltörlesztésre pedig 218 millió forintot fizetett ki az önkormányzat.  
Összességében úgy értékelte, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott és bizakodóan tekint a 2013-
as év elé. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta; a Pénzügyi Bizottság többsége támogatta; a Népjóléti bizottság 9  
igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  
3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta előterjesztést.

Szabó Ferenc Gábor: Úgy véli, a költségvetés teljesítése ilyen körülmények között hatalmas siker,  
jelentős eredmény az önkormányzatnak, a város vezetésének, a közgyűlésnek, legalábbis azoknak, 
akik  támogatták  azt.   Elhangzott,  hogy a  kormányzat  mennyivel  támogatta  és  segítette  elő  az 
adósságterhek csökkentését. Úgy gondolja, hogy itt lehet különbséget tenni kormány és kormány 
között,  melyik  az,  amely  plusz  terheket  ró  az  önkormányzatokra,  anélkül,  hogy  biztosítaná  a 
feltételeit,  valamint  melyik az,  aki leveszi az önkormányzatokról a terhet.  Megjegyezi,  hogy  a 
szigorú gazdálkodás mellett nagyon jelentős eredményeket tudtak elérni, példaként említette az év 
elején megszavazott 50 millió forintos alapot, amely munkahelyteremtő foglalkoztatás támogatására 
indult. A közgyűlés előtt többször is volt ezzel kapcsolatban előterjesztés. A kiírásra beérkezett egy 
pályázat, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elbírálta és a 
támogatási szerződés megkötésre került a Tarján Glass Kft-vel. Jövő év elején 47 fővel indul az 
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öblösüveggyártás. Vélhetően erről már sokan értesültek, de úgy gondolja, hogy ilyen bejelentéseket 
nem elég néhányszor hangsúlyozni. Nagy dolog, hogy szigorú gazdálkodás mellett sikerült ilyen 
döntéseket is meghozni, mellyel az önkormányzat megpróbálja támogatni a helyi gazdaságot, ami 
nem feltétlenül dolga, és észközei sincsenek erre. 

Huszár  Máté: Egyetért  a  Polgármester  asszony  által  elmondottakkal,  fontos  döntés  volt  az 
önkormányzat vezetése részéről, hogy Salgótarjánban nem került sor kötvénykibocsátásra. Azonban 
az adósságátvállalás kapcsán vannak dolgok, amelyek árnyalhatják a képet. A néhány héttel ezelőtti  
Miniszterelnöki  bejelentés  abból  a  szempontból  mindenféleképpen  igazságtalan,  hogy  azok  az 
önkormányzatok  kerülnek  hátrányos  helyzetbe  és  azokon  nem  segít  a  kormány,  akik 
fegyelmezetten, a saját pénzügyi határaikat, korlátaikat és lehetőségeiket felismerve gazdálkodtak 
az elmúlt időszakban. Sokkal inkább azokon segít, akik sokszor felelőtlen döntésekkel, vagy adott 
esetben irracionális fejlesztésekkel eladósították a településüket. Úgy véli látni kell mindennek az 
előzményét is, ugyanis 2011-ben több, mint 100 milliárd Ft, 2012-ben több, mint 200 milliárd Ft, és 
várhatóan 2013-ban több, mint 400 milliárdos kormányzati elvonás érinti majd az önkormányzati 
szektort, mely jóval meghaladja a 612 milliárd Ft-os adósságrendezés összegét.  Nyilván erre azt a 
választ fogja kapni, hogy ezzel együtt az állam számos feladatot is átvállal, azonban több vélemény 
szerint az elvonás összege jelentősen meghaladja az átvett feladatok költségeit. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Huszár Máté képviselő urat kérdezte, a hozzászólása ugye nem azt 
jelenti, hogy ő azt mondja Salgótarján fegyelmezetlenül gazdálkodott, felelőtlen döntéseket hozott, 
és  irracionálisan  fejlesztett?  Jelenleg  Salgótarján  költségvetéséről  és  a  Salgótarjánra  vonatkozó 
adósságátvállalásról  beszélnek,  amikor  képviselő  úr  azt  mondta,  hogy  igazságtalan  az 
adósságátvállalás,  mert  a  kormány  az  adósságot  azon  önkormányzatoktól  vállalja  át,  amelyek 
fegyelmezetlenül gazdálkodtak, felelőtlen döntéseket hoztak és irracionális fejlesztéseket végeztek. 
Ezt kikérni maguknak, Salgótarjánban soha nem volt fegyelmezetlen a gazdálkodás, nem voltak 
felelőtlen döntések és nem voltak irracionális fejlesztések. Az szeretné, hogy legalább Salgótarján 
vonatkozásában visszavonná a kijelentését.

Huszár Máté: Az adósságátvállalásban általánosságban fogalmazott,  mellyel  a legeladósodottabb 
budapesti kerületek, illetve városok járnak a legjobban. 2006. óta az adóssággal kapcsolatos témát 
sokszor  megvitatták,  a  költségvetési  tárgyalásokon  rendszeresen  előkerült.  Az  MSZP 
mindenféleképpen  rossz  döntésnek  tartja,  hogy  Salgótarjánban  a  működési  hitelállomány  a 
hatszorosára növekedett. 

Eötvös  Mihály: A  2012.  évi  költségvetés  fő  jellemzője,  hogy  a  pénzellátás  stabil  volt,  a 
rendelkezésre  álló  források  biztosították  a  kiadások  finanszírozását.  A  költségvetés  feszes 
feltételrendszere  miatt  a  stabil  fedezeti  helyzet  kiemelkedő  eredménynek  tekinthető.  Az 
önkormányzati költségvetés teljesített bevételi főösszege 8.539 millió Ft-ban realizálódott, amely az 
előző év hasonló időszakához képest 327 millió Ft-tal, 4%-kal növekedett. A növekedést alapvetően 
az  előző  évi  pénzmaradvány igénybevétele  okozta.  A rendelkezésre  álló  módosított  előirányzat 
teljesítési szintje 67,7%, amely elmarad az időarányos mértéktől. Az önkormányzati költségvetés 
kiadási főösszege 8.217 millió Ft-ot tett ki, amely 525 millió Ft-tal, 6,8%-kal nagyobb az előző év 
hasonló  időszakában  realizált  mértéktől.  A kiadási  főösszeg  növekedését  az  1.176  millió  Ft-ot 
meghaladó  adósságszolgálati  törlesztés  okozta.  Az  éves  kiadási  lehetőség  felhasználási  aránya 
65,1%, elmarad az időarányos szinttől. A bevételi és a kiadási főösszeg egyenlege 323 millió Ft, 
amely az önkormányzat jó likviditási helyzetét bizonyítja. 
Összefoglalóan  értékelve  az  önkormányzati  költségvetés  háromnegyed-éves  gazdálkodásáról 
kijelenthető,  hogy  a  feladatellátás  finanszírozási  helyzete  stabil  volt,  a  szükséges  források 
megfelelő  mennyiségben  és  időben  rendelkezésre  álltak.  A költségvetés  működési  szektorának 
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stabil fedezeti helyzetét mutatja, hogy a zárlati időszakban a kiadások finanszírozásához működési 
illetve  folyószámla  hitelt  nem kellett  felhasználni,  ami  a  szigorúan meghatározott  költségvetési 
feltételrendszerben  rendkívül  jelentős  eredménynek  értékelhető.  Hozzátette,  a  jelenlegi  adatok 
szerint  az  év  hátralévő  részében  sem kell  működési  hitelt  felvenni  az  önkormányzatnak  ilyen 
adósságtörlesztés mellett.  2009-ben 500 millió, 2010-ben 490 millió Ft működési hitelfelvételre 
kényszerült az önkormányzat, a háromnegyed éves tájékoztató szerint, addig 2011-ben és 2012-ben 
működési hitelfelvételre nem volt szükség. A működési kiadások az időarányos szint alatt maradtak, 
ami  nagy pozitívum,  hiszen  azt  mutatja,  hogy takarékos  gazdálkodás  mellett  valósultak  meg a 
feladatok. A felhalmozási kiadások teljesítését makroszinten vizsgálva elmarad a várttól, ennek oka, 
hogy néhány feladat megvalósítása átcsúszik a következő évre. A gazdasági teljesítmény alapján a 
költségvetés háromnegyed-éves teljesítését sikeresnek és eredményesnek lehet értékelni. 
Részletesen beszámolt  a  központi  kapcsolatokból érkező forrásokról,  a működési  kiadásokról,  a 
közoktatási intézmények működési kiadásairól, a működési hitelekről, a felhalmozási hitelekről, az 
önkormányzat adósságállományáról, az önkormányzati fejlesztésekről. Az önkormányzat központi 
költségvetési támogatásból 2012-ben 2.560 millió Ft bevételt tervezett,  amely a 2011. évi 2.969 
millió Ft-tól 409 millió Ft-tal volt kevesebb. Ennek a bevételkiesésnek egyik alapvető oka, hogy a 
Tűzoltóság 2012-ben elkerült az önkormányzattól, így a működéséhez kapcsolódó normatívát sem 
kaphatta  meg,  amelynek  nagysága  2011-ben  379  millió  Ft  volt.  A  további  csökkenés  a 
lakosságszámhoz kötötten és a feladatmutatókhoz kötötten következett be. A 2010. évi költségvetés 
tervezésénél még 40 ezer fővel tervezett a költségvetés, sajnos 2012-re ez a létszám 39.155 főre 
csökkent. Salgótarján lakossága 2010-hez képest 2012-re 850 fővel csökkent. Az elmúlt években 
nem csak  a  lakosság  összlétszáma,  hanem az  óvodások  és  az  általános  iskolások  létszáma  is 
csökkent 2010-hez képest. 2012-ben 146 fővel kevesebb óvodás és 251 fővel kevesebb általános 
iskolás után igényelhetett az önkormányzat normatív támogatást, ami 2012-ben 2011-hez képest 75 
millió Ft bevételkiesést jelentett tervezési szinten a költségvetésén. 

Ercsényi Ferenc elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 11 fő.

Eötvös  Mihály: A  lakosságszám  csökkenés   kihatással  volt  a  városra  kimutatott  személyi 
jövedelemadó 8%-ára is, az ilyen természetű bevételek a 2010. évi 481 millió Ft-ról 2011-re 434 
millió  Ft-ra,  majd  2012-re  365  millió  Ft-ra  csökkentek.  Az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében 3.771 millió Ft központi forrással számolt, ami 2011-hez képest 448 millió Ft 
bevételkiesést  jelentett.  Ennek  a  bevételkiesésnek  alapvető  oka  a  Tűzoltóság  379  millió  és  az 
oktatás létszámcsökkenése miatti 75 millió Ft-os normatíva elvonása. 
Az  önkormányzat  tervezési  szinten  a  központi  források  tekintetében  a  2011.  évi  szinten  volt 
finanszírozva. A költségvetés féléves teljesítésének vitájában Dóra Ottó képviselő úr azt állította, 
hogy a központi kapcsolatokból érkező támogatások 251 millió Ft-tal csökkentek, ami 11,3%-os 
csökkenést jelent. A központi  normatívák 7,5%-kal csökkentek,  az adó visszapótlás valamelyest 
növekedett, de főként azért, mert az SZJA helyben maradó része 16%-kal csökkent. Személy szerint 
nem találta  azokat  az  adatokat,  amelyek  a  központi  támogatások  növekedését  mutatták  volna. 
Legnagyobb sajnálatára képviselő úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen, 
ugyanis szerette volna képviselő úr figyelmét felhívni arra,  hogy a költségvetések értékelésénél 
nem elég a végösszegeket összehasonlítani, mert ha a szükséges korrekciókat nem végzi el, akkor 
bizony  helytelen  következtetéseket  von  le.  Bár  a  tájékoztató  elég  világosan  fogalmazott  a 
csökkenéssel  kapcsolatban.  Tájékoztatja  Képviselő  urat,  hogy  az  önkormányzati  tűzoltóság  ez 
évben már nem része az önkormányzati költségvetésnek, így természetesen az első félévben a 198 
millió  Ft  normatívát  sem  kaphatták  meg,  továbbá  a  lakosságszámhoz  19  millió,  a 
feladatmutatókhoz kötötten 79 millió Ft normatíva csökkenés következett be. 
2012. első félévében 296 millió Ft központi költségvetési támogatás csökkentésnek kellett volna 
bekövetkeznie a 251 millió Ft-tal szemben. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 2012. első félévi 
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költségvetési pozíciója 2011-hez képest a korrekciós tényezőket figyelembe véve 251 millió Ft-os 
csökkenés ellenére 45 millió Ft-tal javult. A központi költségvetésből 2012. szeptember 30-ig az 
önkormányzat 3.143 millió Ft támogatást kapott, amely a 2011. évi 3.350 millió Ft-hoz képest 207 
millió  Ft-tal  alacsonyabb  központi  támogatást  jelent.  Az  önkormányzat  az  önkormányzati 
tűzoltóság  elkerülése  miatt  287  millió  Ft,  a  lakosságszámhoz  kötötten  28  millió  Ft,  a 
feladatmutatókhoz  kötötten  150  millió  Ft  normatíva  csökkentést  szenvedett  el.  A  szükséges 
korrekciók  után  2012.  szeptember  30-ig  összességében  465  millió  Ft  költségvetési  támogatás 
csökkentésnek  kellett  volna  bekövetkeznie  az  idei  esztendőben  a  tényleges  207  millió  Ft-tal 
szemben.  Az adatok egyértelműen bizonyítják,  hogy a képviselő úrnak nincs  igaza,  hisz  olyan 
feladatok után,  amelyeket  az önkormányzat  nem végez el,  még egyetlen kormány sem nyújtott 
normatív finanszírozást.  Ez  azt  jelenti,  hogy az önkormányzat  költségvetési  pozíciója  2011-hez 
képest 2012-ben, a tájékoztató elkészültének időpontjáig 207 millió Ft-os támogatás csökkentés 
ellenére 258 millió Ft-tal javult.
A működési kiadások, amelybe beletartozik a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, 
dologi kiadások előirányzatának felhasználása,  4.467 millió Ft, ami 527 millió Ft-tal  10,6%-kal 
csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az éves előirányzat felhasználási szintje 72,9% 
elmarad az időarányos lehetőségtől, amely a feszesen meghatározott feltételrendszer miatt jelentős 
eredmény. A költségek csökkenése a Közgyűlés által takarékosabb feladatellátást biztosító szigorú 
költségvetési  feltételrendszer  eredménye.  A  személyi  juttatások,  a  munkaadói  járulékok  és  a 
szociális hozzájárulási adók finanszírozására felhasznált összesen 2.646 millió Ft, amely 392 millió 
Ft-tal  12,9%-kal  csökkent  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest,  ez  mutatja  a  takarékos 
gazdálkodást, illetve a kiszervezett feladatok eredményét. 

Ercsényi Ferenc visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Eötvös Mihály: A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szinte 75,3%, amely megfelel az 
időarányosnak. A dologi kiadások előirányzatából a vizsgált időszakban 1 milliárd 820 millió Ft 
került  felhasználásra,  amely  135  millió  Ft-tal  6,9%-kal  csökkent  az  előző  évhez  képest.  Az 
önkormányzati feladatellátással összefüggő feladatok, anyag, energia szolgáltatási díja a szükséges 
mértékig finanszírozásra kerültek. A rendelkezésre álló éves előirányzat felhasználási szintje 69,6%, 
elmarad az időarányostól, ami kedvezőnek értékelhető. Az elmúlt években működési kiadások az 
alábbiak szerint alakultak: 2008-ban 7.850 millió Ft,  2009-ben 7.274 millió Ft,  2010-ben 7.294 
millió Ft, 2010-ben 6.889 millió Ft. 
Az adatokból jól látható, hogy az önkormányzat már 2011-ben is a 2008-as bázishoz viszonyítva 
961  millió  Ft-tal  csökkentette  a  működési  kiadásokat,  ezen  belül  447  millió  Ft-tal  a  személyi 
juttatásokat  és  198  millió  Ft-tal  a  dologi  kiadásokat.  A 2011.  év  működési  kiadásait  2012. 
szeptember  30-ig  sikerült  további  527  millió  Ft-tal  csökkenteni.  A  működési  kiadások 
csökkentésében  jelentős  szerepet  játszott  az  oktatási  rendszer  és  az  önkormányzati  cégek 
átszervezése mellett a 13. havi bér eltörlése, a járulékok csökkentése, bizonyos intézményi feladatok 
kiszervezése és az önkormányzati tűzoltóság állami felügyelet alá helyezése. 
Az önkormányzati cégek hatékonyabb működésének megteremtése érdekében 2007-ben integrálták 
a  Tarjáni  Gyermektábor  Kht.-t,  a  Létesítmény  és  Sport  Kft.-be.  Az  akkori  döntés  helyességét 
igazolja,  hogy a két  cég  2006-os  127 millió  Ft-os  önkormányzati  támogatását  az  integrációnak 
köszönhetően  2012-re  93  millió  Ft-ra  tudták  csökkenteni.  A  Salgó  Vagyon  Kft.-nél  egy 
takarékosabb,  hatékonyabb  gazdálkodást  sikerült  elérni,  hiszen  az  önkormányzati  vagyon 
kezelésénél  érvényesített  2006-os  210  millió  Ft-os  megbízási  díjat  2012-re  145  millió  Ft-ra 
redukálták.  A VGÜ Kft.-nél  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  hathatós  segítségével 
hatékonyabb  és  takarékosabb  gazdálkodást  valósítottak  meg,  hiszen  a  városüzemeltetéssel 
kapcsolatos dologi kiadásokat - köztisztaság, a parkfenntartás, temető üzemeltetés - a 2006-os 172 
millió  Ft-ról  2012-re  125  millió  Ft-ra  csökkentek.  A 2012-ben  bekövetkezett  Salgó  Vagyon  és 
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Tarjánhő Kft. illetve az LS Kft. a Közművelődési és a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 
integrációjának eredményei a következő években fognak jelentkezni. 
Nem  igaz  az  ellenzék  azon  állítása,  hogy  a  kiadáscsökkentés  csak  az  oktatási  intézményeket 
érintette.  Az  elmúlt  években  a  közoktatási  intézmények  működési  kiadásai  az  alábbiak  szerint 
alakultak. 2008-ban 4.267 millió Ft, 2009-ben 4.009 millió Ft, 2010-ben 3.909 millió Ft, 2011-ben 
3.608 millió  Ft.  Az adatokból jól  látható,  hogy 2011-ben a 2008. évi bázishoz viszonyítva 659 
millió Ft-tal csökkentették a közoktatási intézmények működési kiadásait, melyben jelentős szerepet 
játszott a 13. havi bér megvonása, hiszen az önkormányzati alkalmazottak kb. 70%-a az oktatáshoz 
kapcsolódik. 
A 2012-es  háromnegyed-éves  beszámoló  szerint  a  közoktatási  intézmények  működési  kiadásai 
2011-hez  képest  12  millió  Ft-tal  növekedtek.  A számok jól  mutatják,  hogy a 2008-as  bázishoz 
viszonyított 2011-es 961 millió Ft-os kiadáscsökkentésből a közoktatási intézmények 659 millió Ft-
tal  vették ki  a  részüket.  Hozzá kell  tenni,  hogy az oktatási  intézményekben a gyereklétszám is 
komoly mértékben csökkent az elmúlt években. Még 2008-ban 1.279 óvodás és 3.766 általános 
iskolás után tudott az önkormányzat állami normatívát igényelni, addig 2012-ben már csak 1.069 
óvodás és 3.285 általános iskolás után, tehát 2008-hoz képest az óvodások létszáma 210 fővel, az 
általános iskolások létszáma 481 fővel csökkent.  A létszámcsökkentési adatok azt bizonyítják, hogy 
a városvezetés felelősségteljes és jó döntést  hozott  akkor,  amikor épületeket vont ki  az oktatási 
rendszerből.  A  gyermeklétszám  csökkenése  és  a  teljesítményfinanszírozás  bevezetése  miatt 
kényszerült az önkormányzat az oktatási rendszer átszervezésére. Amennyiben ezt nem tette volna, 
hanem  a  helyi  szocialistákra  hallgat,  a  működési  hitelek  a  duplájára  nőttek  volna.  A számok 
igazolják, hogy a működési kiadások csökkentése nem csak az oktatást érintette, hanem az egész 
önkormányzati struktúrát, hiszen 2012-ben az önkormányzat működési kiadásait 2011-hez képest 
további  527  millió  Ft-tal  sikerült  csökkenteni,  úgy  hogy  2012-ben  a  közoktatási  intézmények 
működési kiadásait 12 millió Ft-tal növelték.
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2007-2011.  között  összesen  1.364  millió  Ft 
felhalmozási hitelt vett fel és 1.772 millió Ft felhalmozási hitelt törlesztett. 2007. január 1-től 2011. 
december 31-ig az önkormányzat 408 millió Ft-tal több felhalmozási hitelt törlesztett vissza, mint 
amennyi felhalmozási hitelt felvett. Ennek ellenére a 2007. január 1-jén fennálló 1.592 millió Ft 
felhalmozási  hitelállomány  2011.  december  31-re  az  aktuális  árfolyamon  1.948  millió  Ft-ra 
emelkedett. Ez a számadat azt mutatja, hogy 2007-2011. között a salgótarjáni önkormányzat 764 
millió Ft árfolyamveszteséget szenvedett el a felhalmozási hitelek ágán, olyan felhalmozási hitelek 
ágán,  amit  még  az  előző  szocialista  városvezetés  vett  fel.  A jelenlegi  városvezetésnek  ilyen 
gazdasági kényszerek mellett kellett az önkormányzat fizetőképességét, likviditását megőrizni és a 
fejlesztéseket finanszírozni. 
Az  önkormányzat  2012-ben  200  millió  felhalmozási  hitelfelvétele  mellett  218  millió  Ft 
felhalmozási hitelt törlesztett. Az önkormányzat felhalmozási hitelállománya 2012. szeptember 30-
án, az aktuális árfolyamon 1.796 millió Ft, 1.655 millió Ft banki hitel, és 141 millió Ft csatornamű 
kölcsön, amely a kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére is csak 204 millió Ft-tal haladja meg 
a 2006. december 31-i összeget. Tájékoztatta képviselő-társait, hogy az idei további felhalmozási 
hitelek tőketörlesztése miatt az önkormányzat felhalmozási hitelállománya 2012. december 31-ig 
további 95 millió Ft-tal csökkenni fog. 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2007-2011.  között  összesen  4.057  millió  Ft 
működési hitelt vett fel, és 2.425 millió Ft működési hitelt törlesztett. Az adatokból jól látszik, hogy 
az önkormányzat 2007-2011. között 1.632 millió Ft-tal több működési hitelt vett fel, mint amennyi 
működési  hitelt  törlesztett.  Ennek  következtében  a  2006.  év  végi  190  millió  Ft-os  működési 
hitelállománya 2011. december 31-re az aktuális árfolyamon 1.988 millió Ft-ra emelkedett, ennek 
belső tartalma: 1.588 millió Ft működési hitel és 400 millió Ft folyószámla hitel. Az önkormányzat 
2012-ben működési hitelfelvétel nélkül 867 millió Ft működési hitelt törlesztett. Így a működési 
hitelállománya aktuális  árfolyamon 2012. szeptember 30-án 983 millió Ft,  amely már csak 793 
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millió Ft-tal haladja meg a 2006. december 31-i összeget. 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2011.  december  31-én  3.936  millió  Ft 
adósságállománya volt. Összehasonlításképpen ismertette más városokra vonatkozó adatokat.  Pécs, 
ahol  2009-ig  szocialista  polgármester  volt  43.698  millió  Ft;  Miskolc,  ahol  2010-ig  szocialista 
polgármester  volt  35.378  millió  Ft;  Debrecennek  29.574  millió  Ft;  Szeged  27.210  millió  Ft, 
Esztergom 23.941 millió, Szolnok 22.292 millió; Kaposvár 21.250 millió Ft, Szombathely 20.043 
millió Ft, Nyíregyháza 19.705 millió forint, Sopron 19.067 millió; Dunaújváros 18.388 millió. 
Az ismertetett adatok megdöbbentőek, a felsorolás bizonyítja, hogy nem igaz az a szocialista állítás, 
miszerint csak a FIDESZ-es önkormányzatok kormányozták településeiket csődközeli állapotba. Az 
olyan városok, mint Miskolc, Dunaújváros, Nyíregyháza, ahol 2010-ig vagy Szeged, ahol ma is 
szocialista  városvezetés  van  ugyanolyan  csődközeli  állapotban  vannak,  mint  a  FIDESZ-es 
nagyvárosok.  Az  önkormányzatok  mostani  csődhelyzetét  az  előző  kormányzati  ciklus 
önkormányzati  finanszírozása  és  az  önkormányzatok  felelőtlen  erőltetett  beruházásaira  lehet 
visszavezetni. Az egy főre jutó adósságállomány 2011. december 31-én a salgótarjáni önkormányzat 
esetében  100.500  Ft  volt.  Összehasonlításképpen  ismerteti  hogyan  alakul  ez  a  mutató  más 
nagyvárosok esetében. Dunaújvárosban 375.000 Ft, Sopronban 327.000 Ft, Kaposváron 319.000 Ft, 
Szolnokon  302.000  Ft,  Pécsen  285.000  Ft,  Szombathelyen  255.000  Ft,  Miskolcon  211.000  Ft, 
Nyíregyházán 165.000 Ft, Szegeden 164.000 Ft. 
Az elmúlt években a salgótarjáni szocialisták a salgótarjáni önkormányzat csődjéről, a nagyarányú 
fejlesztések hiányáról és az adósságspirálról papoltak. Eközben Salgótarján Önkormányzatának a 
2011. év végi adósságállománya a volt szocialista fellegvárakhoz képest csak 3.936 millió Ft úgy, 
hogy közben 2011. évet több, mint 1.300 millió Ft-os pénzmaradvánnyal zárta. 
Tájékoztatta képviselő-társait arról, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. 
szeptember 30-án összesen 2.779 millió Ft adósságállománya van, ami azt jelenti, hogy az egy főre 
jutó adósságállomány 71.000 Ft. Mindez köszönhető a kormányzati támogatásoknak, amelyek az 
elmúlt években és ebben az évben érkezett a salgótarjáni önkormányzathoz. A többi megyei jogú 
várossal  összehasonlítva  bátran  ki  lehet  jelenteni,  hogy  önkormányzatnál  felelősségteljes 
gazdálkodás  folyt  annak  ellenére,  hogy  az  ellenzéki  képviselők  folyamatosan  csődhelyzettel 
riogatták Salgótarján lakosságát. Amennyiben az önkormányzatok adósságkonszolidációja  2012. 
szeptember 30-i dátummal fog megtörténni, Salgótarján adósságállománya várhatóan összesen 932 
millió Ft-ra csökken, melyből 791 millió Ft banki hitel és 141 millió Ft csatornamű kölcsön. 
Reméli,  hogy  az  MSZP-s  képviselők  az  ismertetett  tények  alapján  most  már  elhiszik,  hogy 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  jelenlegi  kormány  segítségével  felszámolja 
azokat a károkat, amit az előző szocialista kormányok okoztak az önkormányzatnak. 
A felhalmozási kiadások 2007-2011. között 1.654 millió Ft felhalmozási bevételek mellett 6.322 
millió Ft-ot tettek ki,  tehát átlagban a kiadások 10% - 12%-a környékén vannak. 2012-ben 137 
millió  felhalmozási  bevétel  mellett  568  millió  Ft  felhalmozási  kiadás  jelentkezett.  Az  elmúlt 
években  egyes  ellenzéki  képviselők  ennek  ellenére  folyamatosan  kritizálták  a  városvezetést  a 
felhalmozási  kiadások miatt.  Úgy véli,  hogy a pénzügyi  lehetőségeket figyelembe véve ez nem 
rossz  teljesítmény.  A  számadatok  nem  igazolják  azokat,  akik  azt  terjesztik,  hogy  a  város 
folyamatosan leépül.  A nagyobb arányú fejlesztésekhez  nagyobb arányú felhalmozási  bevételek 
mellett nagyobb arányú felhalmozási hiteleket kellett volna felvenni. 
Az önkormányzati  felújításoknak  és  fejlesztéseknek  három forrása  van,  a  felhalmozási  és  tőke 
jellegű  bevételek,  pályázati  támogatások  és  felhalmozási  hitelek.  A  felhalmozási  hiteleket 
természetesen évenkénti bontásban törleszteni kell, amelynek fedezetét az önkormányzati vagyon és 
az egyéb önkormányzati rendszerek működéséből kell előteremteni. A felhalmozási hiteleknél már 
ismertette,  hogy 2007-2011. között  a felhalmozási hiteltörlesztés 408 millió Ft-tal  meghaladta a 
felhalmozási  hitelfelvételt.  Ennek  ellenére  a  felhalmozási  adósságállomány  356  millió  Ft-tal 
növekedett. Az önkormányzatnál felhalmozási és tőkejellegű bevételek a piacképes önkormányzati 
vagyon korábbi értékesítése és a gazdasági válság miatt folyamatosan csökken. 
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A felhalmozási oldalon az elmúlt években komoly fedezetlenség keletkezett. Évenkénti bontásban 
áttekintve a felhalmozási bevételek és a felhalmozási hitelek egyenlege  a következő eredményt 
mutatja:  2007-ben 139 millió Ft fedezetlenség, 2008-ban 352 millió  Ft,  2009-ben 12 millió  Ft, 
2010-ben 655 millió  Ft,  2011-ben 726 millió  Ft,  2012-ben a kb.  590 millió  Ft-os  felhalmozási 
kiadás mellett 311 millió Ft a fedezetlenség. 
Összegezve megállapítható, hogy 2007. január 1. és 2012. szeptember 30. között 2.195 millió Ft 
fedezetlenség keletkezett, amit az önkormányzat a működési oldalon az előző kormány megszorító 
intézkedései miatt nem tudott kigazdálkodni. A működési hitelállomány drasztikus növekedésének 
egyik alapvető oka ez, hiszen a 2009-es 488 millió Ft-os működési hitelállomány 2010-ben a 655 
millió  Ft-os felhalmozási  fedezetlenség következtében 1.147 millió  Ft-ra,  majd 2011-ben a 726 
millió Ft-os felhalmozási fedezetlenség következtében 1.988 millió Ft-ra növekedett. Az adatokból 
jól megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben az önkormányzat erőn felül teljesített a felhalmozások 
területén, természetesen lehetett volna többet is, ha arra az útra lépünk mint az egyes megyei jogú 
városok. 
Polgármester  Asszony nagyfokú  érdekérvényesítő  képességének,  az  elmúlt  évek  felelősségteljes 
gazdálkodásának  és  a  kormányzati  segítségnek  köszönhetően  sikerült  konszolidálni  az 
önkormányzat költségvetési helyzetét,  amely kellő alapot biztosít a város fejlődését megalapozó 
beruházásokhoz. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Megköszöni Eötvös Mihály alpolgármester úr részletes elemzését, 
amely  túlmutatott  a  2012.  háromnegyed-éves  teljesítésen.  Javasolja,  hogy  ezt  az  anyagot, 
amennyiben  megengedi  Alpolgármester  úr,  adják  oda  minden  képviselőnek,  mert  nagyon 
beszédesek a számok, és hátha akkor megérti mindenki. Nem mindenki képes ilyen elemzésre a 
költségvetési számok alapján, és lehet, hogy ezért jutnak téves következtetésekre egy-egy esetben. 
Véleménye szerint ezt érdemes mindenkinek tanulmányozni. Úgy véli,  hogy időnként a számok 
mögé is érdemes nézni, megvizsgálni minek mi az oka, valamint és az almát az almával hasonlítani. 
Nagyon egyszerű  légből  kapott  kijelentéseket  tenni,  amelyeknek amennyiben valaki  felületesen 
szemléli  még  akár  igazságalapja  is  lehet,  hogy  hányszorosára  emelkedett  a  működési  hitel  és 
mennyivel kevesebb a normatíva.  Azonban, ha azt hasonlítják össze amit és amivel kell,  akkor 
lehet, hogy egész más következtetéseket tudnak levonni. Ez derült ki alpolgármester úr tényszerű 
összehasonlításából elemzéséből, a felhalmozási hiteleknél kitért az árfolyamveszteségre. Érdemes 
lenne  megvizsgálni,  hogy  mi  volt  a  forintértéke  2011-ben  a  mostani  önkormányzat  általi 
törlesztésnek,  amelyet  még a  2006.  előtti  önkormányzat  vett  fel  svájci  frank alapon akkor 270 
millió Ft-ot ért, és amelynek egy részét működésbe forgatott be ahelyett, hogy fejlesztésre használta 
volna.  Ugyanaz  történt  az  önkormányzat  esetében,  mint  a  családoknál,  sajnos  sokan  bele  is 
roppantak. 2004-2005. körül a reklámok azzal voltak tele, hogy az emberek miért vegyenek fel 
hiteleket, az akkori kormányzat a bankok mellett állva azt erősítette, hogy mindenki adósodjon el. 
És így adósították el az önkormányzatokat is, úgy gondolja, hogy épp ideje ebben kommunikáció 
szinten is rendet tenni és a félrevezetések után most már valóban a tényekről beszélni.

Szabó Ferenc Gábor: Megköszönte alpolgármester úr részletes beszámolóját. Sajnálatát fejezte ki, 
hogy  nem  minden  képviselőtársa  kísérte  figyelemmel,  de  ha  írásban  megkapják  át  lehet 
tanulmányozni.  Huszár  képviselőtársa  hozzászólásában elhangzottakat  dicséretnek fogta  föl,  azt 
mondta,  hogy  vannak  olyan  önkormányzatok  akik  felelőtlenül  gazdálkodtak.  Mindezt  úgy 
értelmezte, hogy természetesen nem a salgótarjáni önkormányzatra vonatkozik. Nem ismerik más 
önkormányzatok gazdálkodását, és érti, hogy az ellenzék próbál valamibe belekapaszkodni. Ez egy 
egyedülálló,  példa  nélküli  kormányzati  döntés  az  elmúlt  20  évben,   ilyen  segítség  az 
önkormányzatokat még nem érte, így újra talpra tudnak állni. Az ellenzéki hozzászólás említette a 
felelőtlenül gazdálkodó városokat. Azoktól az önkormányzatoktól, ahol nem ténylegesen indokolt 
fejlesztéseket hajtottak végre átvállalják az adósságot, de felhívta a figyelmet, hogy a működtetés 
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továbbra is ott marad, tehát segítség a talpon maradásra, de nagyon jó helyzetben azok sem lesznek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:   Általában nagyvárosok  oldaláról  közelítik  meg  a  témát,  ahol 
elsősorban fejlesztésekre fordították a felvett összegeket. Véleménye szerint az adósságrendezés, 
adósságátvállalás  igazi nyertesei a kistelepülések. Az 5.000 fő alatti településekre nem mondható, 
hogy felelőtlenül gazdálkodtak, irracionális fejlesztéseket hajtottak volna végre.
Ismert számára a kistelepülések problémája, a salgótarjáni kistérségben is tapasztalható. Az elmúlt 
időszakban az önkormányzatoknak 50-60 %-ban kellett kiegészíteni az állami normatívát az óvoda, 
általános iskola működtetésében. Azon kistelepülések, ahol egyetlen egy vállalkozás sem működik, 
így nincs helyi adóbevétele ezt nem tudja másként megtenni, mint hogy a működéséhez hitelt vett 
fel, és várta az önhiki pályázat eredményét. Ezek a kistelepülések nagyon várták, mikor veszi át a 
közoktatási intézményeket tőlük az állam, mert képtelenek fenntartani azokat. 
Az volt a felelőtlen, aki a kistelepüléseket belehajtotta iskolafelújításokba önerővel, mert ezek a 
támogatások nem 100%-osak voltak. Felújították az iskolákat, azonban nem tudták működtetni , a 
pedagógusok  bérét  fizetni.  Ezek  voltak  a  felelőtlen  döntések  kormányzati  szinten,  melyek  az 
önkormányzatokat a "beborulás" közeli  állapotba hozták.  Felelősséggel meri mondani azt,  hogy 
amennyiben  2010-ben folytatódik a szocialisták ámokfutása, ma Magyarországon nagyon kevés 
önkormányzat lenne talpon. 

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

Ercsényi Ferenc: Nem gondolta volna, hogy a háromnegyedéves teljesítésről szóló beszámoló során 
ennyire visszamennek az időben. Úgy tűnik ez számára, hogy ez egy állandó mantra lesz,  amit 
időnként elő kell húzni, vélhetően le vannak írva ezek valahol. A világ történelme már csak olyan, 
hogy mindig  van előző,  csak  remélni  tudja,  hogy a  2014.  után  megalakuló  teljesen  új  és  más 
összetételű  kormánynak  azonkívül,  hogy  visszamutogat  majd  Orbán  Viktorra  és  Matolcsy 
Györgyre,  lesz  más  és  érdemi  mondanivalója  is,  szemben  a  jelenleg  regnáló  kormánnyal. 
Visszatérve a költségvetésre elmondta,  valóban párját ritkító előadást hallottak ismételten Eötvös 
Mihálytól, örül neki, hogy írásban is megkapják, át fogja tanulmányozni és összeveti más adatokkal. 
Megjegyezte, hogy alpolgármester úr - a 28 perces felolvasás után - rendszeresen kifelejt ezekből a 
nagyon tartalmas beszámolókból két dolgot, a település jövedelemtermelő képességét és a település 
népességmegtartó erejét. Salgótarjánt nem Szegeddel vagy Debrecennel  kellene összehasonlítani. 
Mindkét városnak Salgótarjánhoz mérten valóban még arányaiban is nagyobb hitelállománya van, 
azonban ezeket a hiteleket olyan beruházásokra fordították, amelyek az adott település jövedelem-
termelőképességét jelentősen növeli. Egy város életében a legfontosabb mutató a jövedelemtermelő 
képesség. Salgótarján jövedelemtermelő képessége optimista fogalmazással is csak stagnál, ennek 
következtében  pedig  csökken  a  népességmegtartó  ereje.  Minden  többi  az  számmisztika  és 
"humbuk". 
Az adósságátvállalással kapcsolatos kormányzati lépés jó, és lehet Salgótarján számára előnyös is, 
ugyanakkor van néhány elvi szempont, figyelembe veendő tény, ami szerinte nem megkerülhető. Az 
adósság nem szűnik meg, csak átalakul,  más kasszából  kerül oda,  ahová kell.  Az adósságot 10 
millió ember eddig a jobb zsebéből fizette, ezután a bal zsebéből fogja fizetni. 10 millió magyar 
ember fogja megfizetni azt az adósságot, amit a települések, önkormányzatok, különböző okoknál 
fogva halmoztak fel. Ezek között vannak felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatok, valamint vannak 
felelősen  gazdálkodó  önkormányzatok,  továbbá  vannak  olyan  önkormányzatok  is,  amelyek  a 
csillagok  szerencsés  állása  folytán  összeállt  körülmények  miatt  nem  adósodtak  el.  Utóbbiak 
elsősorban földrajzi és egyéb természeti adottságaik miatt vannak ilyen pozitív helyzetben és sajnos 
nincsenek is túl sokan. Salgótarján valóban felelősen gazdálkodott, ő soha nem mondott olyat, hogy 
Salgótarján vezetése felelőtlenül gazdálkodik. Az más kérdés, hogy tartalmilag nem ért vele egyet,  
máshova  helyezné  a  hangsúlyokat.  Ugyanakkor  nehéz  mit  kezdeni  azzal  a  ténnyel,  amit 
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Miniszterelnök  úr  döntése  eredményezett,  mely  szerint  számos  nagyon  felelőtlenül  gazdálkodó 
önkormányzat teljes adósságállományát átvállalja a 10 milliós magyar lakosság. Elhangzott, hogy 
ezeket  a  terheket  nem a  lakosságra  terhelik,  de  valahogy mégis  csak  a  lakosság fizeti  meg az 
intézkedések árát igaz aprópénzben például sárga csekk adó, tranzakciós adó, közműhálózat adó 
címen.  Reméli, hogy mindezt a lehető legkevésbé fogja megérezni Salgótarján, de abban biztos, 
hogy összességében Magyarországot, a magyar lakosságot nem fogja pozitívan érinteni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Furcsának találja, amikor Ercsényi Ferenc képviselő úr és a frakciója 
beszél  számmisztikáról  és "humbukról",  ugyanis 2006 óta a  költségvetések koncepciójánál és a 
költségvetés tárgyalásánál, a költségvetés féléves, háromnegyedéves teljesítésénél az MSZP frakció 
is  elég  sokat  használta  azokat  a  szavakat.  Mostanra  azonban  fordult  a  helyzet,   változott  a 
kormányzat, már nem egészen úgy állnak a dolgok, ahogy azt az MSZP szerette volna: bukjon be az 
ország,  bukjon be  minden település,  a  bankok gazdagodjanak,  és  ezáltal  a  zsebük zsírosodjon. 
Megérti, hogy most már a tények és számok ismertetése az MSZP számára számmisztika. 
Eötvös  Mihály  alpolgármester  úrral  a  költségvetés  háromnegyedéves  teljesítésénél  csak 
Salgótarjánról beszéltek. Ercsényi Ferenc képviselő úr azt mondta, hogy le van írva alpolgármester 
úrnak vagy bármelyik képviselőnek, amit fel  kell  olvasni.  Pipálta a szavakat,  amit a képviselő 
úrnak kötelezően kellett  használni  -  10  millió  magyar  fizeti  meg,  sárga  csekk adó,  közműadó, 
Matolcsy György, mi fizetjük meg az árát - minden elhangzott, amit leírtak és el kellett mondani.

Fenyvesi Gábor: Bár nem volt a teremben Eötvös Mihály alpolgármester úr értékelése idején, de a 
tartalmát ismeri, ezért megítélése szerint inkább az volt a "humbuk", amit Ercsényi képviselő úr 
elmondott  a  háromnegyedéves  teljesítéssel  kapcsolatban.  Képviselő  úr  is  nagyvonalúan  elfelejt 
dolgokat, amikor értékel valamit. Az elmúlt időszakot egy teljesen más kontextusba kell helyezni, 
mint az eddigi kormányzati ciklusokat és az önkormányzatok finanszírozása  és a velük történő 
kapcsolat esetén is más. Ne felejtse el senki, hogy a költségvetésben lévő hiány, illetve a keletkezett 
hitelállomány miből  adódik.  Továbbá úgy gondolja,  hogy Gyurcsány Ferenc  és  Bajnai  Gordon 
miniszterelnök urak négy éves ténykedését sem kellene elfelejteni, amikor ez a fajta hitelállomány 
megugrott  és  azt  sem,  hogy  2006  és  2010  között  az  önkormányzatok  működéséből  milyen 
összegeket  vontak  ki.  Lehet  ezen  vitatkozni,  máris  van  két  tényező,  amiből  összeáll  egy 
hitelállomány. Salgótarján esetében egyrészt a 2006 előtt az előző városvezetés által felvett svájci 
frank alapú hitel, amelyről természetesen akkor senki sem tudta hány forint lesz négy-öt év múlva.  
Másrészt arról sem kellene megfeledkezni, hogy közel 1 milliárd forintot kivontak az önkormányzat 
működéséből. 
Biztosan  nehéz  mit  mondani  erre  a  mostani  helyzetre,  amikor  az  önkormányzat  működése 
stabilizálódik,  valamint  arra,  hogy  Salgótarján  helyzete  a  konszolidáció  nélkül  is  tartható.  A 
kormányzat  betartotta  a  2010  előtt  tett  ígéretét,  mely  szerint  amennyiben  a  FIDESZ-KDNP 
hatalomra jut és kormányozza az országot, akkor visszaadja az önkormányzatoknak azt a pénzt, 
amit a szocialisták elvettek. A FIDESZ-KDNP frakció és a városvezetés nevében ismét bejelentette, 
hogy  visszaadta  már  eddig  is.  A Közgyűlési  tagok  munkájának,  legalábbis,  akik  a  működés 
racionalizálása érdekében tett lépéseket megszavazták és az elmúlt hat évben végrehajtott feszített 
gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat működése ebben az évben már egyensúlyban volt. 
Ehhez képest úgymond hab a tortán a kormányzat bejelentése az adósságátvállalásról, amely által 
szeretné  ha  az  önkormányzatok  tiszta  lappal  indulnának  és  nagyon  feszített  keretek  között,  de 
megakadályozva  az  újabb  eladósodást  normalizált  gazdálkodást  tudjanak  végrehajtani.  Azt 
gondolja, hogy ehhez mind a kormánynak, mind pedig az önkormányzatnak csak gratulálni lehet. 

Ercsényi Ferenc: Véleménye szerint az, hogy egy ellenzéki képviselő esetleg mást mer gondolni és 
mást mond, mint amit polgármester asszony gondol nem hatalmazza föl arra, hogy sértegesse és 
minősítse az adott képviselőt. Polgármester asszony az MSZP frakció tagjaira, amely frakciónak ő 
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nem tagja, de együtt dolgoznak, szó szerint azt  mondta, hogy "ne az Önök zsebe zsírosodjon". 
Ugyan nem lát bele képviselő-társai zsebébe, de az ő nevükben is kikérte, a maga nevében pedig a 
leghatározottabban  visszautasította  és  felszólította  polgármester  asszonyt  arra,  hogy  a 
mondandójával kapcsolatban  ilyen megjegyzéseket legközelebb ne használjon. 
Polgármester asszony minősítette a hozzászólását azzal, hogy mi van neki leírva és mit olvas fel, 
kérte,  higgyék  el,  ő  képes  leírt  szöveg nélkül  is  bármit  mondani,  bármiről  beszélni.  Az,  hogy 
polgármester asszonynak ez nem tetszik, őt nem nagyon nem érdekli. Az hogy igaza van-e vagy 
téved, az már érdekli, de ennek visszacsatolására viszont nem polgármester asszonytól kíváncsi.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Úgy látja, hogy a kettős mérce értékítéletéből képtelen kilépni  a 
képviselő  úr,  aki  minden  felhatalmazás,  átmenet,  sértés  nélkül  mondhatja  azt,  hogy  Eötvös 
alpolgármester úr és a polgármester papírból dolgoznak és nekik leírták a mondandót. Képviselő úr 
azt  mondta,  hogy  a  FIDESZ  képviselői  azt  szajkózzák,  amit  leírtak  nekik.  Amennyiben  a 
polgármester jegyzi meg a képviselőnek, hogy azt mondja, amit leírtak neki, ami a kommunikáció, 
az már sértés. Képviselő úrnak jó a memóriája, nem kell a papír, meg tudja jegyezni, amit mondtak. 
Hozzászólásával  azt  kívánta  mondani,  hogy  a  Parlamentben  is  hallotta  a  hívó  szavakat,  amit 
képviselő  úr  használt  -  sárga  csekk,  Matolcsy stb.  -  ezek  nélkül  nem lehetséges  egy ellenzéki 
hozzászólás  sem Salgótarjánban,  sem a  Parlamentben.  Erre  utalt,  de  úgy  látszik  nem  sikerült 
mindezt megérteni.  Úgy tűnik,  hogy a kettős mérce ezen esetben is igaz, képviselő úrnak lehet 
sértegetni,  a  polgármester  viszont  nem  ironizálhat.  Úgy  gondolja,  hogy  azonos  rangúak  a 
közgyűlésben,  képviselő urat és a polgármestert is választották. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Ercsényi  képviselő  úr  első  hozzászólása  számára  tipikus  példája  a 
maszatolásra.  Nehéz azzal mit kezdeni, amikor azt mondja hogy az adósságot valakinek meg kell  
fizetni.  Nem mindegy az,  ha adósságállomány törlesztéséről a bankokkal az állam tárgyal  vagy 
pedig egy önkormányzat. Képviselő-társa bevetett egy csodaszót:  jövedelem-termelőképesség. A 
jövedelemtermelő-képességet  a  gazdaság  rendezi,  ez  nem  az  önkormányzat  feladata,  esetleg 
lehetőségei szerint támogatja a gazdaságot. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A   népességmegtartó  erőt  kapták  kritikának,  azonban  felhívta  a 
figyelmet arra, hogy az önkormányzat minden nehézsége ellenére 2011-ben elkülönített 10 millió 
forintot,  2012-ben  50  millió  forintot  közvetlenül  a  gazdaság,  a  salgótarjáni  vállalkozások 
támogatására.  Azt sem szabad elfelejteni, hogy 700 fővel csökkent a diákság száma Salgótarjánban. 
Ennek ellenére a városvezetés nem bocsátotta el a pedagógusokat, hanem az épületeket vonta ki az 
intézményrendszerből.  Ez a népességmegtartó erő, hiszen annak a 60-70 tanárnak megőrizték a 
munkahelyét, nem küldték el őket, hanem inkább erőn felül is finanszírozzák. A gyerekeket egy 
másik épületbe tették át a pedagógusaikkal, valamint az azok munkáját segítőkkel együtt. Tették 
mindezt  úgy,  hogy pontosan tudták,  hogy akkor  lenne  igazán  hatékony az  oktatás  a  színvonal 
csökkenése nélkül,  ha a személyi állományt  elbocsátják.  Ezt azonban nem tették meg pontosan 
annak érdekében, hogy megtartsák az embereket, még erőn felül is. Salgótarjánban a legnagyobb 
munkáltató az önkormányzat, közel háromezer embernek ad munkát, ezt hívják népességmegtartó 
erőnek. 
A cégek átalakításakor  sem történt  létszámleépítés,  alpolgármester  úr  számokkal  bizonyította  a 
megtakarítást, a nagyobb összegeket pedig a következő évek fogják mutatni. Tehát nem küldtek el 
munkavállalókat, bár lehet, hogy az MSZP  szellemisége ezt követte volna. A városvezetés pontosan 
a  népességmegtartó  erő  érdekében  azt  kérte,  hogy a  cégátalakítást  úgy készítsék  elő,  hogy az 
emberek  munkahelye  megmaradjon,  az  önkormányzat  őrizze  a  kötelékébe  tartozó  családok 
egzisztenciáját. 
Az MSZP kormány arra sarkallta az embereket, hogy segélyből tengessék az életüket, a FIDESZ 
viszont erőn felül küzd azért, hogy minél több emberrel megértessék segélyből nem szabad élni,  a 
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munka az egyetlen, amivel el lehet bármit is érni. A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-be 25 
főt  vettek  a  közfoglalkoztatottak  közül,  így  ezáltal  valóban  meg  tudták  valósítani  a  Start-
munkaprogramot.  Továbbá  vannak  vállalkozások  Salgótarjánban,  amelyek  egy-két  embert 
kiemeltek a közfoglalkoztatottak közül és felvettek a saját vállalkozásaiba, mert úgy látták, hogy 
becsületes,  tisztességes  munkát  végeznek,  jó  szakemberek.  Ezeknek  az  embereknek  segítettek 
abban,  hogy  méltó  munkát  végezzenek,  méltó  jövedelemért.  Azt  gondolja,  hogy  ez  a 
népességmegtartó erő, továbbá az éves szinten a kultúrára, közművelődésre fordított 200-250 millió 
forint, és az, hogy vannak olyan programok, rendezvények, amin érdemes ott lenni, ki lehet jönni a 
"dobozból".  Mi  volt  ezen  a  területen  2006-ban?  Bezárva  a  bérházakba  az  emberek,  nehogy 
kimenjenek az utcára, mert még baj lesz belőle. 
Azt  is  meg  kellene  kérdezni  az  emberektől,   mennyire  jó  az,  hogy van  saját  színtársulata  az 
önkormányzatnak?  Milyen  közösségformáló  erő  és  milyen  népességmegtartó  erő  az,  hogy 
visszahozták  a  mozit  az  apátiából,  amibe  az  MSZP  időszakában  került,  amikor  kiadták 
vállalkozásba. Ki lehet jelenteni, hogy lassan nyereségessé tudják tenni a mozi üzemeltetését és a 
salgótarjániaknak  most  már  3D-s  mozit  tudnak  kínálni,  premier  előadásokat  tudnak  elhozni, 
ugyanakkor mint a nagy budapesti  plázákba.  Ez nem tartozik a népességmegtartó erőhöz? Erőn 
felül támogatják a sportszervezeteket, a civil szervezeteket, az ifjúságot, ez mind hozzátartozik a 
népességmegtartó erőhöz. A közmunkások segítségével járdákat, a lépcsőket újítottak fel,  ezt az 
emberek lakásukból kilépéskor rögtön érzékelik, ez is hozzátartozik a népességmegtartó erőhöz. 
Kéri, hogy amikor kimondanak egy szót,  nézzenek mögéje, mi annak a tartalma. Azt gondolja, 
hogy hosszan és részletesen lehetne beszélni arról, milyen erőfeszítéseket tett ez a közgyűlés, illetve 
a közgyűlésnek azon tagjai, akik támogatták ezeket a lépéseket azért, hogy Salgótarjánnak legyen 
népességmegtartó ereje. 

Huszár  Máté: Ercsényi  Ferenc  képviselő-társával  folytatott  vitára  kanyarodott  vissza.  Úgy 
emlékszik, hogy képviselő urat nem az háborította fel, kinek mi van leírva, sokkal inkább az, hogy 
polgármester asszony arról beszélt, az MSZP frakció az ország csődjét, a város csődjét akarta, ami 
nem jött  össze  az  elmúlt  időszakban.  Szerinte  nem lehet  kétségbe  vonni  azt,  hogy  bármelyik 
demokratikusan megválasztott politikai vezetés, legyen az országos vagy városi, egy adott közösség 
javát akarja, az már más kérdés, hogy milyen értékrend, milyen megoldások szerint.  Nyilván ez 
rengeteg vitát generált a közgyűlési tagok között is az elmúlt időszakban. 
Ellenzéki  képviselőként  hiheti  azt,  hogy  a  városvezetés  által  képviselt  irány  nem  megfelelő, 
gondolhatja, hogy az az értékrendjének nem tetszik, azzal ellentétes, vagy pedig rossz irányba viszi 
a  várost,  az  országot.  Ennek  megfelelően  szeretné  a  polgármester  asszony által  elmondottakat 
visszautasítani, kérte, hogy ne vitassa el tőlük azt, hogy ennek a városnak, vagy  az országnak a  
gyarapodását akarják. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Nem vitatja el,  de amikor előtte tények vannak, hogy az MSZP 
kormánya  nyolc  évig  mit  csinált,  akkor  nem  tudja  azt  elfogadni,  hogy  az  MSZP  kormánya 
Magyarországnak, Salgótarjánnak jót akart.  Lamperth Mónikával beszélgetett   a parlamenti  vita 
közben, amikor elmondta neki, hogy van annak egy diszkrét bája, amikor pont ő beszél arról, hogy 
Orbán Viktor és kormánya kivérezteti az önkormányzatokat. 2006-ban Lamperth Mónika mondta 
azt,  hogy  majd  ő  tesz  róla,  mi  legyen  a  FIDESZ-es  önkormányzatokkal.  Ezt  nem  cáfolta 
különösebben ő sem a parlamenti vitában, pedig hozzászólt utána. 

Szabó Ferenc Gábor: Huszár Máté képviselő-társa által elmondotthoz fűzött véleményt. Nagyon 
örül  neki,  ha a  politikai  felek  egymást  és  a  kormányukat  ilyen  szándék alapján próbálják meg 
értékelni. Felhívta a figyelmét, hogy némileg ellentmond ennek az a kiadványuk, amit az  MSZP 
Ifjúsági Tagozata és a salgótarjáni aktivisták dobáltak be nem olyan régen a levélszekrényekbe, 
mert az minden képviselő úr által elmondottakat nélkülöző kiadvány volt. 

18



Eötvös Mihály: Ercsényi képviselő úr azt mondta, hogy az általa felolvasott szöveget lehet hogy 
valaki  leírta  számára.  Arról  tájékoztatta  képviselő urat,  hogy ezeket  az  összefüggéseket,  amiről 
beszélt,  egyetlenegy  költségvetési  beszámolóban,  könyvvizsgálói  értesítésben  nem  lehetett 
megtalálni, hanem az adatsor egy nagyon komoly szisztematikus munka alapján állt össze, amelyet 
természetesen szívesen elküld képviselő úrnak is. 
A jövedelemtermelő  képességet  hiányolta  képviselő  úr  a  hozzászólásából.  Ezzel  kapcsolatban 
szeretné leszögezni, hogy amennyiben a megyei jogú városok önkormányzatainak  konszolidációja 
nem történik meg, csődbe mentek volna a  jövedelemtermelő képességtől függetlenül. Amennyiben 
a stabilitási törvényt nem változtatják meg, akkor 2011. vagy 2012. december 31-én a megyei jogú 
városok többsége fizetésképtelen lett volna. Csőd  esetén  természetesen csődbiztos is van, ezt a 
csődöt  akkor  is  az  emberek  fizették  volna  meg,  ha  nem  a  kormány  konszolidálja,  hanem  a 
bankokkal lett volna ez a tengelyakasztás. 
Képviselő úr beszélt a beruházásokról is. Az önkormányzati beruházások nagy részénél az történt, 
hogy valamilyen fejlesztést megvalósítottak, mely fejlesztéssel a működési kiadásaik  növekednek, 
további működési veszteségek termelődnek és innentől kezdve a fejlesztésre felvett hiteleket nem 
tudják fizetni. Salgótarján esetében is volt ilyen eset, a Sportcsarnokra gondol, az önkormányzat kb. 
300 millió forint önrészt tett a beruházásba, annak működtetése viszont 10 millió forinttal nagyobb 
veszteséget termel, mint amilyen előtte volt. 
Azt gondolja, hogy feltétlenül szükség volt az önkormányzatok konszolidációjára, de emellett lesz 
egy nagyon fontos pont, a stabilitási törvény. Amennyiben konszolidálták az önkormányzatokat a 
továbbiakban nem fogják engedni, hogy ilyen hatalmas hiteleket, veszteségeket halmozzanak föl. A 
népességmegtartással kapcsolatban polgármester asszony  és  Szabó Ferenc Gábor képviselő úr is 
elmondta  azokat  az  intézkedéseket,  amit  a  salgótarjáni  önkormányzat  gazdasági  helyzetéből 
adódóan megtehet vagy megtehetett, amelyre a salgótarjáni önkormányzat és a salgótarjáni emberek 
is büszkék lehetnek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszönte  alpolgármester  úr  hozzászólását,  amelyet  annyiban 
módosított,  hogy az önkormányzatok csődbemenetele  esetén valóban az emberek fizették volna 
meg az adósságot, mint ahogy most kell megfizetni azt az IMF hitelt, és a törlesztését, amit az előző 
kormányok felvettek. 

További hozzászólás nem hangzott el, a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

SZÜNET
A szünetet követően jelen van 13 fő képviselő.

4.) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2013.  évi  költségvetésének  koncepciója  és  a  részletes 
költségvetés elkészítésének követelményei
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előző  napirendnél,  a  háromnegyed  éves  teljesítés  kapcsán, 
valamint  az  adósságállomány  átvállalása  okán  sok  minden  szóba  került  a  koncepcióval 
kapcsolatban. Minden évben nehéz helyzetben vannak a koncepció készítésekor, mivel a Parlament 
előtt tervezetként lévő költségvetési számok alapján nagyon nehéz pontosan tervezni. A mindenkori 
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kormányoknak erre  vélhetően az volt  az indoklása,  hogy ez egy stratégia,  egy koncepció,  nem 
várható  el,  hogy  pontos  számadatok  szerepeljenek  benne,  az  irányvonalakat  kell  tartalmaznia. 
Személy  szerint  az  a  véleménye,  hogy  így  a  koncepció  készítésének  nincs  nagy  értelme. 
Kormánypárti képviselők, polgármesterek azt kezdeményezték, hogy gondolja végig a kormányzat, 
mennyire  van  értelme  így  készíteni  koncepciót.  Azt  szorgalmazzák,  hogy  felejtsék  el  azt  az 
önkormányzatok  életében,  a  főszámok  ismeretében  álljanak  hozzá  a  költségvetés  részletes 
tervezéséhez. 
Viszont  a  jelenleg  hatályos  törvény  azt  írja  elő  az  önkormányzatok  számára,  hogy  kötelező 
koncepciót  készíteni.  A feladatellátás terén már ismert  törvényi,  jogszabályi  változásokról  szóló 
ismereteket  -  köznevelési  intézményhálózatban  lesz  jelentős  változás  -  már  beépítették  a 
koncepcióba. A létrejövő Klebelsberg Intézményfenntartó Központok fogják a fenntartói szerepet 
átvállalni,  ami  pénzügyi  szempontból  azt  jelenti,  hogy  a  pedagógusbérek,  illetve  a  pedagógiai 
munkát  közvetlen  segítő  dolgozók  bére  nem  az  önkormányzat  kiadásait  fogja  terhelni,  de 
nyilvánvalóan ellentételezésként az állami normatív támogatást sem jelenik meg. 
Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  2012-es  költségvetést  a  2013.  évivel,  az  állami  finanszírozás 
csökkentését,  a  bevételek  csökkenését  nem  nagyon  érdemes  összehasonlítani,  hiszen  jelentős 
feladatátadás  történik  az  állam számára.  2013-ban  egy  teljesen  más  feladatellátásra  készülnek, 
melyhez nagyon pontosan kellene látni az önkormányzatoknál maradó feladatokat és az azokhoz 
rendelkezésre álló forrásokat. 
A közneveléssel kapcsolatos feladatok jó része átkerül az államhoz, a mostani ismeretek szerint az 
önkormányzatnál  a  működtetés  marad,  erről  döntött  a  közgyűlés,  hogy  vállalja.  Továbbá  az 
önkormányzatnál marad az óvodai feladatellátás teljes egészében: fenntartásban és működtetésben. 
Az alapfokú intézmények esetében a működésnél a pedagógiai munkát közvetlen segítőkön kívüli 
dolgozói létszám bére, azok járulékai, valamint az épületek karbantartási, felújítási, rezsi költségei 
az önkormányzatot terhelik. A középfokú oktatás esetében a gimnáziumi képzés  az önkormányzat 
működtetésében marad, a szakképzés viszont állami fenntartásba és működésbe kerül. 
Az átadásra  vonatkozó szabályok határozzák meg részletesen  a  teendőket,  december  15-ig  kell 
megtörténni  az  egyeztetéseknek  ebben  a  kérdésben  is.  Javasolta  képviselő-társainak,  hogy  a 
munkatervben december 20-ra tervezett közgyűlést tegyék át egy héttel korábbra, december 13-ra, 
annak  érdekében,  hogy  megfelelő  felhatalmazása  legyen  a  köznevelési  intézményekkel,  és 
közművelődési intézmények - múzeum, könyvár - átadás-átvételével kapcsolatban.
A köznevelési  feladatokon  túl  éppen  a  közművelődési  feladatoknál  növekvés  lesz  a  következő 
évben, hiszen január 1-jétől a Nógrádi Történeti Múzeum, illetve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
is  az  önkormányzat  fenntartásába  kerül.   December  15-ig  ott  is  elkészülnek  a  vonatkozó 
szerződések,  az  átadás-átvételi  megállapodások.  A koncepció  már  számol  azzal,  hogy ezeket  a 
feladatokat  is  az  önkormányzat  fogja  ellátni,  illetve  számol  például  a  szociális  feladatellátást 
érintően  egyedi  megállapodással  a  Félsziget  Napköziotthon  és  Lakóotthon  kapcsán.  Ugyancsak 
számol a koncepció azzal, hogy a gyermekvédelmi szakellátás is változik, 30 millió forintot ad át az 
önkormányzat a Megyei Intézményfenntartó Központ számára. Ezek a szakfeladatok véglegesen 
átkerülnek állami fenntartásba, tehát az önkormányzatot innentől kezdve nem fogják terhelni ezek a 
tételek. 
A szociális feladatellátás terén az is nehezíti a tervezést, hogy 2012. december 31-el megszűnnek a 
Kistérségi  Többcélú  Társulások,  amelyeket  2004-ben  kötelező  erővel  hozott  létre  törvény.  A 
társulások  fél  évet  kaptak  arra,  hogy eldöntsék,  fenn  akarják-e  tartani  a  társulási  formát  vagy 
véglegesen  elválnak  útjaik  és  minden  önkormányzati  szinten  marad.  Nyilvánvalóan  a 
polgármesterek,  a  testületek  döntései  függnek  attól,  milyen  lesz  az  állami  finanszírozás.  A 
költségvetési törvényhez érkezett olyan módosító javaslat is, amely azt tartalmazza, legyen továbbra 
is extra normatíva a társulásban ellátott feladatokra, a végleges döntés még nem ismert. 
A salgótarjáni  kistérséghez  tartozó  települések  polgármestereivel  nagyon  hosszú  egyeztetésen 
vannak túl. A szociális ellátások egy része 2007-ben kistérségi szintre került - a Kistérségi Szociális  
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és Gyermekjóléti Központon keresztül -amely az intézmény a Kistérségi Társulás fenntartásában 
működik, látják el ezeket a feladatokat. A salgótarjáni önkormányzatnak is meg kell majd hozni a 
megfelelő  döntést  a  számok  ismeretében,  hogyan  éri  meg  a  városnak  jobban,  ugyanis 
Salgótarjánnak maradt egy saját szociális ellátással foglalkozó intézménye. 
Felvetette  a  kistérségi  tanácsülésen,  amit  a  közgyűlésen  is  fel  fog  majd  vetni,   érdemes 
végiggondolni  - a szakmával már számoltatják is - a két intézmény összevonását és dönteni arról,  
hogy Salgótarján vagy a társulás fenntartásában működjön-e tovább az intézmény, hogyan lássák el 
azokat  a  szociális  és  gyermekjóléti  feladatokat,  amelyek  2013-ban  az  önkormányzatra  várnak, 
hiszen  annak  jó  része  itt  maradt.  Kérte  majd  a  képviselők  együttműködését,  főleg  a  Népjóléti 
Bizottság  munkájára  számít,  annak  érdekében  hogy  olyan  okos  döntést  hozzanak,  amely  akár 
szakmai,  akár  financiális  szempontból  a  legmegfelelőbb  az  önkormányzatnak,  az  ellátásban 
dolgozóknak  és  természetesen  az  ellátottaknak.  Jó  lenne,  ha  azt  el  tudnák  érni,  ne  kelljen 
különösebben erőteljes térítési díjakat alkalmazni, tehát nagyon át kell gondolni, ezt most nyitva 
hagyja a koncepció és arra utal ezzel kapcsolatban, hogy felül kell vizsgálni, át kell gondolni a 
szociális feladatellátásban ezt a kérdést. 
A városüzemeltetés területén a koncepció azt az irányelvet képviseli - amelyet ebben az évben is 
megvalósítottak  -  amit  lehet  az  önkormányzat  a  közfoglalkoztatással  oldja  meg.  Erre  megvan 
minden lehetőség, hiszen a Foglalkoztatási Kft. olyan szintű vagyongyarapodáson ment keresztül 
2012-ben, amely párját ritkítja. A cég által beszerzett gépekkel, eszközökkel, a közfoglalkoztatottak 
segítségével sok munkát kiváltottak, amelyet korábban külső vállalkozóktól, vagy önkormányzati 
cégtől  rendelt  meg  az  önkormányzat.  Mindez  a  kiadási  pozíciót  mindenképpen  javítja,  ezt  az 
irányvonalat képviselik ebben a kérdésben. 
Lakásgazdálkodás  vonatkozásában  ugyanaz  az  álláspontjuk,  hogy  tudatosan  hajtsák  végre  a 
lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepcióikat. Ebben ügyvezető igazgató úr és csapata nagyon jó 
partnernek bizonyult az elmúlt időszakban is, nagyon következetesen hajtják végre és ezt várják el 
az elkövetkezendő időszakban is. 
A koncepció  a  felhalmozási  oldalon  a  fejlesztésekkel  kapcsolatban  azt  fogalmazza  meg,  hogy 
természetesen prioritást élveznek azok a fejlesztések, amelyekről már döntés született akár pályázati 
formában,  akár  közgyűlés  által.  Ezt  követően  a  sorban  azok  következnek,  amely  pályázatok 
elbírálás alatt vannak. Vannak továbbá azok a beadandó pályázatok amelyek már előkészítés alatt 
vannak és a pályázati ablak megnyílására várnak.  Elmondta, hogy 28-án hirdették meg a bölcsőde 
fejlesztési pályázatot, melynek maximális támogatási összege 350 millió Ft, minimális támogatási 
összege 20 millió Ft, 2013. március 1-től április 30-ig lehet beadni, a támogatási intenzitása 100%, 
tehát nem igényel önerőt. Már évek óta elő van készítve a bölcsődére vonatkozó pályázat, azonban 
sajnos az előző kormányok időszakában megjelent bölcsőde pályázatokra nem tudták benyújtani, 
mert  egyrészt  az  intenzitás  nem 100%-os  volt,  másrészt  pedig  a  maximum támogatás  -  ha  jól 
emlékszik - 200 millió Ft volt. Az elmúlt időszakban nem volt arra példa, hogy egy település 350 
millió forintot el tud hozni bölcsőde pályázatra. A városnak készen van hosszú évek óta a bölcsőde 
pályázata, csak nem tudták beadni, mert olyan alacsony lett volna az intenzitása, hogy egy idehozott 
forinthoz  nagyon sok forintot  kellett  volna  saját  erőből  hozzátenni.  Alpolgármester  úr  az  előző 
napirendnél  arról  beszélt,  hogy  a  kormány  megtartotta  az  ígéretét,  amikor  azt  mondta,  hogy 
visszaadja az önkormányzatoknak azt, amit az előző kormány elvett. Azt gondolja, hogy a mostani 
kormány segítségével a salgótarjáni önkormányzat is meg tudja adni az embereknek azt, amit 2006-
ban  megígértek.  Elő  lehet  venni  a  kis  ígéretkiadványt,  azt  mondták,  hogy  mindenképpen 
visszahozzák Salgótarjánba a bölcsődét. Családi napközik segítségével ebből a feladatból el tudott 
látni az önkormányzat eddig is, részben önkormányzati családi napközi működtetésével, részben 
pedig  két  magán  családi  napközi  támogatásával  tudott  segíteni  a  kismamáknak  és  azoknak  az 
anyukáknak akik szerettek volna visszamenni dolgozni. Úgy gondolja, hogy a bölcsődefejlesztés 
nagyon komoly lehetőség, a pályázatot úgy készítették elő, hogy a maximális összeget hozzák el. Ez 
egy sikertörténet lehet, nagy igény van Salgótarjánban a bölcsődére. 2013. tavaszán van a beadás, 
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bízva abban, hogy az elbírálás a nyáron megtörténik, így el tudják kezdeni a munkálatokat, tehát  
2014-re már a beiratkozásra, vagy az indulásra tudnak számítani a kismamák. 
A Nyitnikék Tagóvoda felújításra vonatkozólag már megnyert pályázata van az önkormányzatnak. A 
zagyvapálfalvai óvodának egy teljeskörű felújítása történik meg, öko - szinte önfenntartó - óvoda 
lesz, ami azt biztosítja, hogy a működési kiadásokat nem fogja növelni, mint ahogy a Sportcsarnok 
esetében ezt sajnos meg kellett élni, hanem vélhetően valamilyen szinten el fogja tudni önmagát 
tartani. Az intézményfelújításokban még két iskolaépületet szeretnének minimum felújítani. Szintén 
a tervek között szerepel, illetve elő van készítve a szociális városrehabilitáció, amely egy 400 millió 
Ft-os  támogatással,  500  millió  Ft  körüli  beruházási  értéket  képvisel,  a  Salgó  út,  Acélgyári  út 
elejének fejlesztése központi  helyen,  a  Kolduspaloták  külső szigetelését,  felújítását.  Ezt  nagyon 
régóta ígérik szintén az ott lakó embereknek, hogy segít az önkormányzat ennyiben. A szociális 
városrehabilitációban  várható  még  a  Garzonház  felújításának  befejezése.  Ezen  pályázatok 
mindegyikének le kell futni, hiszen ezek még az első nagy Európai Uniós pályázati ciklusnak, a '13-
ban lejáró pályázati ciklus forrásaiból történnek meg, amelynek 2015-ig van elszámolási lehetősége. 
Nagyon fontos az önkormányzat hulladékrekultivációs pályázata, amely már nyertes pályázat. Ez 
esetben is a salgótarjáni önkormányzat a vezető partner, a pályázat 2,8 milliárdos fejlesztést jelent.  
Folyamatban  van  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  pályázata  is,  amelynek  az  előkészítésére  60 
millió forintos forrás állt rendelkezésre. Egyre több önkormányzat csatlakozik a projekthez, a teljes 
kelet-nógrádi térséget szerették volna lefedni, azonban főleg a szécsényi térségből viszonylag kevés 
önkormányzat  csatlakozott  első  körben.  Azonban  látva  az  előrehaladást,  mégis  egyre  több 
önkormányzat  döntött  a  csatlakozás  mellett,  ennek  függvényében  érik  el  az  egyre  magasabb 
pályázati  összeget.  A  hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztése  komoly  erőt  fog  jelenteni,  a 
városgazdálkodási cég meg fog erősödni, hiszen ezáltal a feladatai kiterjednek, illetőleg mindez a 
lerakó fejlesztését, illetve az élettartamának meghosszabbítását is jelenteni fogja. Mindenképpen 
egy erőteljes vagyongyarapodást jelent Salgótarján vonatkozásában. 
Az  ismertetett  típusú  fejlesztések  várhatók  a  2013-as  esztendőben,  valamint  azok  a  közben 
megjelenő pályázatok, amelyekre még tud az önkormányzat forrást elmozdítani. Ezt tartalmazza a 
koncepció,talán a működés helyreállítása után 2013-ban egy kicsit lazábban lehet majd gondolkodni 
a fejlesztésekről is. 
A 614 millió Ft-os turisztikai fejlesztés, illetve a már elindult funkcióbővítő városrehabilitáció mind 
a  2013-as  esztendőben  fogják  a  felhalmozási  kiadásokat,  a  hozzá  tartozó  pályázati  forrásból 
származó  bevételeket  is  megjeleníteni.  2013.  évre  vonatkozólag  úgy  gondolja,  hogy  komoly 
előrelépést  fog  tudni  prognosztizálni.  A végleges  számok ismeretében  -  az  információk  szerint 
december közepére megtörténik a költségvetés zárószavazása - nyugodtan tudnak a február közepi 
közgyűlési döntésig részleteiben is tervezni és számolni. 
Megköszönte a Közgazdasági Iroda munkatársainak az előkészítést,  illetve a  munkát azoknak a 
hivatali  szereplőknek,  a  különböző ágazatok felelőseinek,  akik  hozzájárultak  ahhoz,  hogy ilyen 
körülmények között is egy felelős stratégiát sikerült összeállítani a költségvetési koncepcióban a 
jövő évre vonatkozóan. 
A Pénzügyi Bizottság által hozott határozatot, amely kötelező eleme a költségvetési koncepciónak 
az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.

Huszár Máté, a Pénzügyi Bizottság elnöke felolvasta a bizottság tárgyban hozott döntését:
"A Pénzügyi Bizottság 3. napirendi pontként tárgyalta Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi  
költségvetésének koncepcióját és részletes költségvetés elkészítésének követelményeit. A Pénzügyi  
Bizottság  a  közgyűlési  előterjesztést  megtárgyalta  és  4  igen,  2  nem szavazat  mellett  az  alábbi  
határozatot hozta:
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  Salgótarján  Megyei  Jogú  
Város  2013.  évi  költségvetésének  koncepciója  és  a  részletes  költségvetés  elkészítésének  
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követelményei című előterjesztéssel egyetért és a Közgyűlés 2012. november 29-i ülésén tárgyalásra  
javasolja.  A Pénzügyi  Bizottság  felkéri  a  Bizottság  elnökét,  hogy a  határozatot  a  Közgyűlésen  
ismertesse."

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében  
támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett  
támogatta előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 238/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2013.  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót 
megvitatta, és azt elfogadta.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a 
koncepció  költségvetés-politikai  céljait  és  a  tervkészítési  cselekvés  irányait  vegye  figyelembe. 
Amennyiben  a  költségvetés  működési  hitelforrások  nélkül  fenntartható,  működtetési  feladatai 
ellátási feltételeinek kialakításához a Közgyűlés döntése szükséges, a döntési javaslatot készítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

5.) Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  szmogriadó  tervéről  szóló  51/2009.  (XI.24.) 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Szépné Diószegi Éva, az Építéshatósági Iroda vezetője helyett, aki hivatalos 
elfoglaltsága miatt van távol, Kuborczik Norbert, környezetvédelmi igazgatási ügyintéző 

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó egyes  törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. jelentősen megváltoztatta a katasztrófavédelem és a 
tűzoltóság szervezetét.  A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnt, helyébe 2012. január 1. 
napjával  az  egységes  katasztrófavédelmi  szervezetrendszeren  belül  működő  állami  tűzoltóság 
lépett, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeten belüli helyi szerv lett. Szmogriadó esetén 
alkalmazandó jelenleg hatályos rendelet rendelkezik a szmoghelyzet kezelésére és megszüntetésére 
vonatkozóan munkacsoport létrehozásáról, Szmog Intéző Munkacsoport néven. A rendelet által a 
Munkacsoportban  többek  között  1-1  fővel  képviseltette  magát  a  Nógrád  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  és  az  Önkormányzati  Hivatásos  Tűzoltóság  is.  A szervezeti 
változásokra tekintettel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint a tűzoltóság tekintetében felettes 
szerv – részéről a Szmog Intéző Munkacsoportba 1 fő delegálása elegendő. 
A tervezet elkészítése a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatának figyelembe vételével történt.
A rendelet-tervezetet véleményezés céljából - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - megküldték 
a  Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség,  illetve 
Nógrád Megye Önkormányzata részére, mely szervek a tervezet tartalmát elfogadták, kiegészítést 
nem tettek hozzá. A tervezetre a társadalmi egyeztetés során nem érkezett észrevétel.
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Fenyvesi Gábor elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 41/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes tiltott, közösségellenes 
magatartásokról  szóló  24/2012.(V.23.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül 
helyezésére
Előterjesztő: Dr. Fodor Enikő, az Okmány,  Igazgatási  és  Közterület-felügyeleti  Iroda 
vezetője

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Alkotmánybíróság  a  közterület  életvitelszerű  lakhatásra  való 
használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről 
szóló  határozata  alkotmányellenesnek  minősítette  és  megsemmisítette  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvénynek a tiltott,  közösségellenes magatartások helyi önkormányzati 
rendeletben  történő  szabályozására  adott  felhatalmazását.  A  fentiek  értelmében  a  hivatkozott 
törvényi  rendelkezések 2012.  november 15-től  hatályukat  vesztették,  így nem alkalmazhatók.  A 
jogszabályok  tehát  jelenleg  nem  adnak  felhatalmazást  arra,  hogy  a  helyi  önkormányzat  e 
tárgykörben rendeletet alkosson. A helyi rendelet 2012. június 1. napján történt hatálybalépése óta 
összesen 26 esetben (17 jogosulatlan kereskedő, 3 engedély nélküli közterület használat, 1 gazos 
terület, 5 szeszes ital fogyasztás közterületen)  indult közigazgatási eljárás tiltott, közösségellenes 
magatartás megvalósítása okán, melyek közül 9 ügyben (35%) zárult bírság kiszabásával az eljárás.
Az előterjesztést pótlólag kapták meg a képviselők.  

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 42/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

7.) Tájékoztató  Salgótarján  megyei  jogú  város  közösségi  közlekedésének  tervezett 
fejlesztéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Több közgyűlésen  is  volt  szó a  közösségi  közlekedésről.  Azt  az 
ígéretet  tette,  hogy amint  a  szakértői  vélemény,  az  egyeztetések  lezajlanak  újra  közgyűlés  elé 
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hozzák a témát, a jelenlegi napirend erről szól, mely több irányban jelenik meg.
Az egyik kérdés, hogyan zajlik 2013. január 1-től a közösségi közlekedés Salgótarjánban, ki lesz a 
szolgáltató, egyáltalán lesz-e szolgáltató január 1-től. Ennek okán komoly tárgyalásokat folytattak 
az  MMV  Zrt.-vel,  a  Volán  társaságok  tulajdonosi  jogokkal  felruházott  képviselőivel,  mely 
egyeztetés többirányú volt.  Az MMV Zrt. olyan javaslatot tett,  amely nem csupán Salgótarjánra 
vonatkozik,  miszerint  az  elvégzett  szolgáltatások  következtében  a  Volánnál  2010-ig  tartozó 
veszteséget  nem kéri  már  számon  az  önkormányzatoktól.  2011  évre  vonatkozólag  viszont  egy 
komolyabb veszteségtérítést követel az MMV Zrt., illetőleg 2012. vonatkozásában is úgy ítéli meg, 
hogy veszteséges lesz az üzemeltetés és kiegészítő támogatást vár el. Továbbá 2013-tól úgy képzeli, 
hogy  jelentősen  növekszik  az  önkormányzati  támogatás.  Időközben  megtörtént  a  Volánok 
átszervezése, a Nógrád Volán Zrt. is bekerült egy régiós szervezetbe, amelyhez tartoznak a Heves 
Megyei  Volántársaságok,  illetve  a  Jász  Nagykun  Szolnok  megyében  működő  Volántársaságok, 
valamint  a  Nógrád  Megyei  Volántársaság.  A Volántársaság  központja  Szolnok  lett,  a  korábbi 
Hatvani  Volán vezérigazgatója látja el  jelenleg a vezetői  tisztséget.  Tájékoztatásként mondta el, 
hogy a minap kaptam meg a hivatalos tájékoztatást írásban erről a döntésről. 
A tárgyalásokon vitatta a felvetéseket és azt fogalmazta meg, hogy nem tudja vállalni azokat a 
feltételeket, amelyeket az MMV Zrt. a megállapodás tervezetében javasol, azok olyan összegek, 
amelyek  teljesíthetetlenek.  Úgy  vélte  viszont,  hogy a  tárgyalásokban  kompromisszumkészséget 
mindenképpen  fel  kell  mutatni  az  önkormányzat  részéről.  Azt  fogalmazta  meg,  hogy 2012  év 
vonatkozásában  veszteségtérítést  nem  tud  elképzelni,  maximum  2013-ra  amennyiben  a  Volán 
partner abban, hogy emeljék a futásteljesítményt, akkor 2012. vonatkozásában valamennyivel talán 
hozzá tud járulni az önkormányzat, illetve 2013-ban maximum 40 millió forinttal történő emelést 
tart  elképzelhetőnek.  Tehát  összesen  80  millió  Ft  lenne  városi  hozzájárulás,  de  természetesen 
közgyűlési felhatalmazás nélkül nem hozna meg ilyen döntéseket.  Nem született egyezség, nem 
közeledtek az álláspontok. A kérdésben mindenképpen a közgyűlés felhatalmazását fogja kérni. 
A másik kérdés a helyi menetrend módosítása. Ez összefügg a fejlesztésekkel olyan értelemben, 
hogy a közgyűlési döntés alapján egy szakértő csoportnak megbízást adtak arra, hogy végezze el a 
fejlesztésekkel,  az  átalakítással  kapcsolatos  munkálatokat.  A társaság  elvégezte  a  munkálatokat, 
egyeztetett  a hivatali  munkatársakkal,   a Volánnal és elkészült  egy menetrend tervezet,  javaslat, 
Bobál  Tamás  úr  menetrend  tervezetén  alapulva.  Ezt  csatolták  az  előterjesztés  mellékletként. 
Javasolta, hogy társadalmasításra is tegyék ki a javaslatot, a városlakók is szóljanak hozzá, mi a 
véleményük  erről  a  menetrendről.  Jelentős  módosulás  történne  szemléletében  és  a  gyakorlati 
megvalósulásban is, mivel részben bevonná már most a vasúti közlekedést,  ezért a MÁV-val is 
elkezdték az egyeztetéseket. Csatolták továbbá az előterjesztéshez azt a levelezést, amely a témában 
zajlott  és  az  együttműködés  megállapodás  tervezetet,  amely  bizonyos  vasút  tulajdonába  és 
kezelésébe tartozó ingatlanoknak a használatát,  illetve a közösségi közlekedésbe való bevonását 
jelentené. 
A  Kormánynak  az  a  szándéka,  hogy  a  közösségi  közlekedést  az  önkormányzatok  saját 
hatáskörükben oldják meg. A Megyei Jogú Városok Szövetsége ezzel nem ért egyet, ezt többször is 
jelezték már a kormányzat irányába, bízik benne, hogy ebben is előrelépés történik.  
Az MMV Zrt.-vel kapcsolatban mondta el tovább, hogy a Nógrád Volán pert indított Salgótarján 
ellen a veszteség megtérítések okán még 2010. előtti időszakra vonatkozóan. Első fokon ezt a pert  
az önkormányzat nyerte, aztán szüneteltették, és az információk szerint a szüneteltetés után most 
folytatódik a per másodfokon. Bízik abban, hogy a másodfok helyben fogja hagyni az első fok 
ítéletét. Amennyiben egy megállapodás jönne létre az MMV Zrt. és az önkormányzat között, hogy a 
2010. előtti követeléseiről az MMV Zrt. lemondjon, akkor a per okafogyottá válna. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
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Szekeres Géza: A Bányagépgyár végállomás helyett a tervezetben "Frigovill" szerepel, ennek okára 
kérdezett rá, valamint javasolta az eredeti elnevezést használatát.

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A társadalmasítás  során  ilyen  és  ehhez  hasonló  kérdéseket  lehet 
felvetni.  A szakértők  által  elkészített  dokumentumhoz várják  a  város  lakosságának véleményét, 
annak megfelelően lehet majd módosítani. 

Több hozzászólás nem hangzott el, a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

8.) Javaslat a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tantárgyfelosztásának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A 2012. szeptember 1-jétől hatályos nemzeti köznevelésről szóló 
törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  fenntartó  feladata  a  köznevelési  intézmények 
tantárgyfelosztásának  jóváhagyása.  A  Közgyűlés  212/2012.  (IX.27).  Öh.  számú  határozatával 
döntött  a  köznevelési  intézmények  tantárgyfelosztásának  elfogadásáról.  Ekkor  a  Salgótarjáni 
Központi Általános Iskola és Diákotthon tantárgyfelosztásának jóváhagyására nem került sor, mivel 
az intézményvezető nem nyújtotta be a fenntartó által kért nyilatkozatot a tantárgyfelosztás és az 
intézmény  költségvetése  közötti  összhang  meglétéről.  Az  intézmény  vezetője  pótolta  a 
hiányosságot. Ennek megfelelően javasolja a SKÁID tantárgyfelosztásának jóváhagyását.
Az előterjesztést pótlólag kapták meg a képviselők.  

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 239/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – 238,5 engedélyezett pedagógus álláshely alapján 
– jóváhagyja a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tantárgyfelosztását.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  által  jóváhagyott  tantárgyfelosztás  nem  eredményezhet  az  intézmények 
jóváhagyott 2012. évi költségvetésében foglaltakhoz képest többlet kiadást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: intézményvezetők
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9.) Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívásával  kapcsolatos 
döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívással  élt 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  szociális  ellátások  rendjéről  szóló  12/2000. 
(III.27.) Ör. sz. rendeletét módosító 36/2012. (IX.27.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban.
A Rendeletben a Közgyűlés az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek meghatározása 
kapcsán módosította a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályozást. Ennek 
keretében  előírta,  hogy  „a  kérelmező,  vagy  jogosult köteles  az  ingatlant  rendeltetésszerűen  
használni, melynek körében köteles biztosítani, hogy az általa lakott ingatlanban az egy főre eső  
lakrész mértéke – a lakás alapterületére és a nyilvántartás szerint oda már bejelentkezettek számára  
figyelemmel – elérje a 6 négyzetmétert.”
A Kormányhivatal véleménye szerint a szociális törvény pontosan megjelöli az önkormányzat ren-
deletalkotással előírható kötelezettségeinek körét, melyen túl a képviselő-testület nem terjeszkedhet. 
Álláspontja szerint ebben a körben a szociális törvény a lakásnagyság és a lakásba bejelentett sze-
mélyek száma közötti összefüggésre vonatkozó feltétel meghatározására felhatalmazást nem tartal-
maz. Minderre való tekintettel a Kormányhivatal a Rendelet hatályon kívül helyezésére hívta fel a 
Közgyűlést.
Az előterjesztő a Kormányhivatal álláspontjával nem ért egyet. Álláspontja szerint a szociális tör-
vény a lakókörnyezet rendezettsége körében általános, összefoglaló kifejezéseket használ, aminek 
az adott  településen való sajátos, konkrét szabályait  az önkormányzatnak kell  meghatároznia.  A 
Közgyűlés a Rendelet  megalkotásával nem terjeszkedett túl a szociális törvény felhatalmazásán, 
csupán az ott meghatározottakat, az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságának biztosítására irá-
nyuló kötelezettséget írt elő, ezzel konkrétabbá, a gyakorlatban alkalmazhatóvá, ellenőrizhetővé té-
ve a rendelkezést.
Az előterjesztés az előzőekben kifejtett indokok alapján arra tesz javaslatot, hogy a szeptemberben 
elfogadott rendeletet a Közgyűlés hatályában fenntartsa.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést.

Fenyvesi Gábor: Már az előterjesztés  tárgyalásakor  jelezte a közgyűlésen, hogy valószínűleg a 
javaslatra vonatkozólag törvényességi észrevételt fognak kapni, és kifejtette álláspontját az ügyben. 
A  témának  már  a  múltban  gyökerező  előzményei  vannak,  ráadásul  ugyanazzal  a 
kormánytisztviselővel folytatták a levelezést korábban is,  ezért nem gondolta, hogy  megváltozik a 
véleménye erről az ügyről. A továbbiakban is fenntartja azt, hogy szerinte helyesen jártak el, várja a 
közgyűlés támogatását. Véleménye szerint ezzel a szabályozással a végsőkig ki kell tartani, ugyanis 
ez a város érdeke. 

Fekete Zsolt: A szociális ellátásról szóló rendelet módosítását a korábbi közgyűlésen ő is támogatta, 
azonban  törvényellenesen nem szavazna,  tehát  ezen  napirendnél  nemmel  fog  szavazni.  Egyben 
felkéri polgármester asszonyt, éljenek módosító javaslattal a szociális ellátásokról szóló törvényhez. 
Különösen a nagyvárosok önkormányzatai esetében kellene a vonatkozó törvényt változtatni, mely 
egyrészt  védi  az önkormányzatot,  másrészt  a  rászorultat  saját  magával  szemben is.  A gyakorlat 
oldalán számos tapasztalat látszódik, ennél több módosítási javaslatot  is kellene tenni. Jelen esetben 
is ez történik, egy gyakorlatot azért nem tud az önkormányzat megvalósítani, mert a másik oldalon a 
Kormányhivatal - akiket tisztel és becsül - , nem tehet mást, a törvény betűit, paragrafusait nézve 
nem hozhat más döntést. Ezen ellentmondások miatt meg kell tenni egy második szintű cselekvési 
programot, ez jelen esetben a szociális törvény egyes elemeinek módosítására történő javaslat. Erre 
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kérte  fel  polgármester  asszonyt,  hogy Salgótarján és  a  Salgótarjánban élő polgárok nevében és 
érdekében tegye meg. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszönte képviselő úr hozzászólását, egyet ért vele. Amennyiben 
jól értette, képviselő úr hozzászólásában azt javasolta, hogy éljenek felterjesztéssel. Személy szerint 
azt  javasolná,  hogy  a  Közgyűlés  hozzon egy olyan döntést,  amelyben felterjesztéssel  élnek a 
Parlament irányába kifejezetten a szociális ágazatot érintő módosítási javaslatokkal. Ebben kérte 
képviselő úr,  valamint  alpolgármester  úr segítségét,  hogy a szakiroda megfelelő munkatársaival 
konzultálva  tegye  meg javaslatait.  Nagy örömmel továbbítja  azt,  illetve  képviseli  a  témát,  akár 
bizottsági szinten, hiszen a szociális bizottságnak tagja, akár a továbbiakban döntéshozatali szinten 
is. Mindettől függetlenül a Kormányhivatal és az önkormányzat között jogértelmezésbeli különbség 
van. Az a kérdés, hogy a jogalkotó szándéka vajon az volt-e amit az önkormányzat képvisel, vagy 
az  volt-e  amit  a  Kormányhivatal  munkatársa  képvisel.  Mindaddig  amíg ugyanazt  a  jogszabályt 
többféleképpen  lehet  értelmezni,  addig  baj  van.  Tehát  ez  azt  jelenti,  hogy a  törvényt  érdemes 
módosítani és egyértelművé tenni. Teljes mértékben egyetért képviselő úrral, és kéri a segítségét a 
javaslat együttes kidolgozásában.

Turcsány László: Lázár János úr salgótarjáni látogatásakor feltette neki a problémára vonatkozó 
kérdést,  aki azt kérdezte tőle, hogy mi a cél az intézkedéssel?  A cél az, hogy a szociális migrációt 
egy bizonyos  keret  között  tudják  tartani.  Számos  esetben  túlzásba  is  viszi  az  önkormányzat  a 
szociális háló kiterjesztését, amely aztán rendkívüli terheket is ró rá. Vidéken egyre szűkülnek a 
szociális háló keretei, így egyre többen próbálnak meg Salgótarjánban megélni ebből. Egyre többen 
jönnek be a városba, rossz körülmények közé kerülnek,  így az életminőség is rendkívül romlik. A 
peremkerületi  részeken,  vagy  kolóniákon,  az  elgettósodás,  a  lepusztulás  teljes  képét  lehet 
tapasztalni. Az önkormányzatnak egyszerűen nincsen megfelelő eszköz a kezében arra nézve, hogy 
ezeket a folyamatokat kordában tartsa. A témával kapcsolatos döntést rendkívül fontosnak tartja és a 
most tárgyalt előterjesztést is meg is fogja szavazni, annak ellenére, hogy a  Kormányhivatal nem 
akceptálta ezt a döntést. 
Felvetette jegyző úrnak a lakcímkártyák felülvizsgálatának kérdését. A Salgó Vagyon Kft. munkáját 
nagyban segítené, ha lehetne élni a lakcímkártya visszavonási, felfüggesztési vagy megszüntetési 
lehetőséggel.  
Salgótarjánban nem tartható tovább, hogy a századfordulón épített kolónialakásokban, ahol nagyon 
rossz körülmények vannak - nincs víz, csak kinti mosdó van stb. - éljenek emberek. A szociális 
migráció megakadályozásával párhuzamosan jelen előterjesztést támogatja. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Lakásoknak  sem  nevezné  már  ezeket  az  építményeket,  melyek 
konkrétan emberi lakhatásra alkalmatlanok. Voltak olyan kolónialakások, ahol pár m2-en 15-en 20-
an  éltek,  ezt  nem  lehet  megengedni.  Dr.  Fodor  Enikőt  kérte  válaszadásra  a  lakcímkártyákra 
vonatkozó kérdésre.

Dr.  Fodor  Enikő: Információi  szerint  június  30-ig  több,  mint  300  esetben  történt  meg  a 
lakcímkártyák  felülvizsgálata.  Nagyon  jó  az  Okmányiroda  kapcsolata  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
munkatársaival, folyamatos az információáramlás. Minden olyan esetben, amikor megszűnik egy 
ingatlan  jogcíme,  egyből  azon vannak,  hogy ezek a  lakcímkártyák meg is  szűnjenek.  A másik 
fontos információ ebben a tekintetben, hogy 2013. január 1-től a Járási Hivatalhoz kerülnek az 
Okmányirodák,  tehát  innentől  fogva  valószínűleg  a  lakcímnyilvántartás  rendszere  is  meg  fog 
változni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bíznak abban, hogy a lakcímnyilvántartásra az önkormányzatoknak 
továbbra is lesz rálátása és szoros együttműködésben fognak tudni dolgozni a Járási Hivatalokkal. 
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Ercsényi  Ferenc: Jelen  pillanatban  -  amennyiben  jól  értelmezi  -  exlex  állapot  van,  az 
önkormányzatnak van egy jogi szempontrendszere, ami vagy helyes vagy nem, vagy jogszerű, vagy 
nem. Erre érkezett egy reagálás ami ezt jogszerűtlennek ítéli meg. Okozhat-e ez a helyzet a napi 
gyakorlatban problémát? Tehát akkor amikor az önkormányzati rendelet jogalkalmazási eszközöket 
használ, és azokat az eszközöket a Kormányhivatal, szintén jogértelmezési szempontból kifogásol, 
ebben a szituációban kinek van igaza? 

Dr. Gaál Zoltán: Nincs exlex helyzet, jelen pillanatban érvényben van az önkormányzati rendelet, a 
Kormányhivatal felhívta a közgyűlést arra, hogy helyezze azt hatályon kívül akceptálva az őáltaluk 
felhozott indokokat. Amíg ez nem fog megtörténni, a Kormányhivatal eldönti a Kúriához fordul-e. 
A Kúria el fogja dönteni, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezi, és milyen időponttal, milyen 
állapot szerint. Amennyiben a Kúria úgy dönt akkor hatálytalanná válik a rendelet és már nem lesz 
alkalmazható. Vélhetően a Kúria döntése ki fog terjedni a közbenső időszakra is.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az  álláspontjuk szerint itt  egy jogértelmezési  vita  van,  tehát úgy 
gondolják,  hogy  nem  szegnek  törvényt.  Értelmezésük  szerint  beletartozhat  az,  hogy  az 
önkormányzat hoz egy ilyen rendelkezést, a kormányhivatalnok meg azt fogalmazta meg, hogy az ő 
jogértelmezésében az önkormányzat túlterjeszkedik azon a kategórián. 

Szabó Ferenc Gábor: A tévénézők számára összefoglalta a vita lényegét. Van egy építésügyi előírás, 
mely szerint 15 légköbméter/fő helyet kell biztosítani egy lakásban, ez a mutató alapterületre kb. 6  
m2/főre jön ki.  Az lenne a cél,  hogy ezen alapterület  alatt  a lakcímnyilvántartásba ne lehessen 
bejegyezni.  Jelenleg sajnos  nagyon sok helyen előfordul  az az eset,  hogy egy kis  alapterületre 
nagyon sokan vannak bejelentkezve. A Turcsány képviselő-társa által elmondottak a kérés szociális 
oldalát érintik.  Véleménye szerint a 15 légköbméteres előírásnak mindenképpen érvényt  kellene 
valamilyen  módon  szerezni,  ezzel  egy  törvényi  előírásnak  tesz  eleget  az  önkormányzat.  A 
Kormányhivatal  pedig  azt  mondja,  hogy  egy  másik  törvény  nem  hatalmazza  fel  erre  az 
önkormányzatot. Arra biztatta képviselő-társait, hogy szavazzák meg az előterjesztést és továbbra is 
tartsák fenn ezt az önkormányzati rendeletet. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Turcsány képviselő úr a migráció oldaláról közelítette meg a kérdést, 
ő  most  megközelíti  az  emberi  oldaláról.  Az  EU-ban  előírják  azt,  hogy  egy  malacnak,  egy 
baromfinak,  mennyi m2-re van szüksége, akkor az embernek nincs joga hozzá, hogy előírják, 6 m2 

alatt talán nem életszerű élni? Tehát a kérdés emberi oldalának felvetésével tudja támogatni azt, 
hogy szavazzák meg ezt az előterjesztést. 

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

Szám: 240/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  XIII-B/-05/83-
156/2012. számú, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről 
szóló  12/2000.(III.27.)  Ör.  sz.  rendeletét  módosító  36/2012.(IX.27.)  önkormányzati  rendeletével 
kapcsolatos törvényességi felhívását megvitatta, az abban foglaltakkal nem ért egyet.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  írásban  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Fekete Zsolt ügyrendi hozzászólásában az elfogadott  napirendi pontok tisztázását kérte,  négy új 
napirendet vettek fel, de csak hármat tárgyaltak meg.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A negyedik felvételre javasolt témát 20. napirendi pontként javasolta.

Fekete Zsolt: Rendben, érhető, megköszönte a választ.

Ercsényi Ferenc elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

10.) Javaslat a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője, 
helyette jelen volt Szlovacsek Gyuláné vezető-főtanácsos
A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szvorád Andrásné,  a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona igazgatója
  - Bóna Eleonóra, az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója helyett jelen volt Domonkos Vanda

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád Megye 
Önkormányzata  között  2008.  március  6-án  létrejött  szolgáltatási  szerződésben  a  felek 
megállapodtak a szociális törvényben a települési önkormányzat számára kötelezően biztosítandó 
egyes  szociális  feladatok ellátásának módjáról.  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata 
megbízta  a  megyei  önkormányzatot  20  férőhelyen  idősek  nappali  ellátásának,  valamint  10 
férőhelyen  idősek  átmeneti  ellátásának  a  megyei  jogú  város  közigazgatási  területén  történő 
ellátására.  2012.  január  1-től  a  megyei  önkormányzat  intézményének  fenntartási  feladatait  – 
jogutódlással  –  a  Nógrád  Megyei  Intézményfenntartó  Központ  vette  át.  Mindezek  alapján  a 
szolgáltatási szerződés módosítva lett. Az Intézményfenntartó Központ a szociális szolgáltatásokat 
saját  intézményei  útján,  a  nappali  ellátást  az  Ezüstfenyő Idősek Otthona,  az átmeneti  ellátást  a 
„Baglyaskő” Idősek Otthona szervezeti keretein belül működteti. A szolgáltatási szerződés szerint 
az  Intézményfenntartó  Központ  a  szolgáltatások  ellátásáról  évente  egy alkalommal  tájékoztatja 
Közgyűlést. Az előterjesztésben az Intézményfenntartó Központ a szolgáltatási szerződésben előírt 
kötelezettségének  tesz  eleget,  részletesen  beszámol  a  két  ellátási  forma  intézményi  hátteréről, 
személyi, tárgyi feltételeinek alakulásáról, az intézményekben folyó szakmai munkáról.
Megköszönte az intézmény minden dolgozójának munkáját,  amelyet az idős emberek érdekében 
végeznek. Ezen intézményekkel pontosan tudják bizonyítani azt, hogyan lehet intézményi keretek 
között  is családi légkört  teremteni,  amiben az idős emberek nem érzik méltatlannak azt a létet, 
amibe  kényszerültek,  mert  olyan  emberek veszik  körül  őket,  akik  valóban  szinte  családtagként 
viszonyulnak hozzájuk. Ugyanakkor egy olyan szintű szakmai szolgáltatást, ellátást kapnak az ott 
élő vagy oda belátogató idős emberek, amelyeket a családtagok nem tudnak megadni vagy azért, 
mert nincs meg az a képesítésük vagy azért, mert egyszerűen a munkájuk miatt nem tudnák ellátni 
idős hozzátartózóikat. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Dr.  Bercsényi  Lajos: a  Népjóléti  Bizottság  minden  tagja  nevében  köszönetet  mondott  az 
intézmények dolgozóinak. A bizottsági ülésen személyesen is  meghallgatták mindkét  intézmény 
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vezetőjét,  kibővítetten a napi problémáikat mondták el teljesen őszintén, megoldási javaslatokat is 
feltárva.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 241/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az 
Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves  működéséről  szóló  beszámolót  a  határozat  1-2. 
számú melléklete szerint elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  döntésről  a  Nógrád  Megyei  Intézményfenntartó 
Központ vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11.)Tájékoztató a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévben végzett 
tevékenységéről
Előterjesztő:  Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója 
A napirend tárgyalásához meghívott: Cseklye Károly, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  fő  feladata  a 
munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  foglalkoztatása,  képzése,  valamint  az  ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatási 
programok koordinálását és lebonyolítását végzi. 2012. április 1-től - Közgyűlési döntés alapján - a 
Nonprofit Kft. által ellátandó feladat a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők és városi 
parkok  fenntartási  munkáinak  ellátásával  bővült.  Az  előterjesztés  részletes  tájékoztatást  ad  a 
Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévében végzett tevékenységéről. 
Nagyon kemény munkát végez a cég, egyrészt mert kevés állandó adminisztratív alkalmazottja van 
másrészt mindenki tudja, hogy milyen emberekkel kell olykor-olykor megküzdeni és értésükre adni 
azt,  hogy  mi  a  rend,  mi  a  szabály.  A másik  oldal  ennek  a  rétegnek  a  munkára  bírása  és  a 
foglalkoztatása.  Nagyon  sokszor  kaptak  a  korábbi  években  kritikát  arra  vonatkozólag  a 
városlakóktól,  hogy  a  közfoglalkoztatásban  résztvevők  nem  végeznek  igazi  munkát,  "lapátot 
támasztanak", 15-en vannak egy csomóba, nem dolgoznak. Úgy gondolja, ha nem is oldódott még 
meg ez a probléma teljeskörűen, de nagyon komoly előrelépés volt  e tekintetben köszönve egy 
újfajta szemléletnek, a Start-munkaprogramnak meg a közfoglalkoztatás átstruktúrálásának. Az idei 
lakossági fórumokon több helyen hallottak olyan véleményt, hogy a lakók maguk is érzik, hogy 
változás történt a munkamorálban, az emberek munkához való hozzáállásában. Ezúton is köszönetet 
mond a cégnek, ahol felelős tervezés valósult meg és a Start-munkával kapcsolatban olyan komoly 
döntések születtek meg, amelyek lényegesen növelték a cég vagyonát, azoknak az eszközöknek a 
beszerzésével,  amelyet  a  pályázatban  ügyvezető  igazgató  úr  és  csapata  javasolt.   A 
Belügyminisztérium  képviselőivel  történt  tárgyalásokon  nem  volt  egyszerű  elfogadtatni,  hogy 
pontosan miért van szükség ezen eszközök beszerzésére, azonban ügyvezető igazgató úr szakmailag 
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tudta  úgy  alátámasztani,  amely  meggyőzte  a  Belügyminisztérium  szakembereit  is,  ugyanis 
Salgótarjánban hosszútávon gondolkodnak ebben a kérdésben, nem csupán a közmunkában, hanem 
úgy  általában  a  továbbfoglalkoztatásban.  Ezt  bizonyították  a  25  fő  felvételével  és  a  valódi 
foglalkoztatásba állításával és úgy gondolja, hogy 2013-ban ennek már látványos eredményei is 
lesznek de már idént is végeztek olyan munkákat, mint járdák aszfaltozása, járdalapos felújítása, 
megújítása. Azt szeretné, ha az elkövetkező időkben kisebb utak felújítása is megtörténne, valamint 
a  kátyúzással,  karbantartással  kapcsolatos  munkákat  is  a  Foglalkoztatási  Kft-vel  tudnák  ellátni. 
Megköszönte igazgató úrnak és munkatársainak munkáját, amelyhez csak gratulálni tud. 

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

Dr.  Bercsényi  Lajos: A megye  legnagyobb  intézménye,  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  több 
alkalommal kért segítséget a Kft-től, és azonnal kaptak is. Ezzel nem csupán a kórházat, hanem 
Salgótarján lakóit is segítik, hálájukat fejezte ki és köszönetet mondott Salgótarján rászorultjainak 
nevében. 

Szabó Ferenc Gábor: Köszönetet mond az ősz folyamán végzett munkával kapcsolatban, a lehullott 
falevelek  összegyűjtése  és  elszállítása  nagyon  precízen,  szépen  történt,  amely  hosszú  évekre 
visszamenőleg példaértékű volt. Úgy gondolja, nem csak akkor kell szólni, amikor valami nem úgy, 
vagy esetleg nem időre sikerül, hanem akkor is amikor nagyon jól és példaértékűen zajlik. A Profi 
oldalánál lévő láda virággal, zöld növénnyel történő beültetéséért is köszönetet mond.   

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Már a 2006. évi kampányban, amikor a belvárosban járt mondta, ha 
polgármester lesz megpróbálja elérni rendben legyen az terület. Aztán kiderült, hogy az a terület 
nem önkormányzati  tulajdonban  van.  Idén  végre  a  Foglalkoztatási  Kft.  segítségével  megtudtak 
egyezni a tulajdonossal, hogy az önkormányzat elvégezze azokat a munkákat.  Ügyvezető igazgató 
úrék nagyon kreatívan elkészítették a Városháza előtti  virágládákat,  az abba ültetett  növényeket 
teljesen saját erőből oldotta meg a Foglalkoztatási Kft.. Számos más példát tudna mondani, mindez 
annak  köszönhető,  hogy  ügyvezető  igazgató  úr  a  várost  a  gazda  szemével  nézi  és  annak 
megfelelően hozza meg a döntéseket.

Fekete  Zsolt: A kihelyzett  bizottsági  ülésen,  ahol  Sári  Sándor  igazgató  úr  vélhetően  egyéb 
elfoglaltságai  miatt  nem  tudott  részt  venni,  a  Civil  Kerekasztal  ott  lévő  vezetője  felajánlotta 
segítségét a 30 napos önkéntes munkák lebonyolításában. Akiknél esetleg a Foglalkoztatási  Kft. 
nem  tudna  segíteni,  a  Civil  Kerekasztal  szereplői  szívesen  támogatnák  ebbéli  feladatuk 
elvégzésében. 

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

Turcsány László: Megköszönte az igazgató úrnak azt az áldozatos és körültekintő munkát, amivel 
nemcsak  a  belváros,  hanem a  város  peremkerületi  részében  is  elvégezte  a  felújítási  munkákat. 
Példaként  említi  Zagyvapálfalván  a  Zöldfa  utat,  valamint  a  Jónás  telepet,  a  Pintér  telepet 
Zagyvaróna és Forgách térségét. Elmondta, hogy rendkívül jó együttműködés alakult ki a Salgó 
Vagyon Kft. és a Foglalkoztatási Kft. között. A kérések kölcsönösen fogadókészségre találnak, segít 
egymásnak  a  két  cég.  A Népjóléti  Bizottság  ülésén  volt  egy felvetés  a  közmunka  programban 
résztvevőkre, miszerint a fizetésükből nem lehet olyan munkakedvet előteremteni, amire szükség 
lenne. Mindazonáltal személy szerint úgy gondolja, hogy ez mégis egy óriási segítség, mert nem 
csak a 22.800 forintos segélyből tengetik az életüket az emberek és mindez valamilyen módon a 
munkába való visszavezetés egyik útja lesz. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Visszautalt  a  korábban  elhangzottakra,  a  jövedelemtermelő  és  a 
népességmegtartó erőt is segíti mindez. Nem csak a munka világába való átvezetés, hanem a cégek 
közötti együttműködésnek is ilyen természetesnek kellene lenni, de nem volt ez mindig természetes, 
ezen a területen az elmúlt években szerinte komoly előrelépés történt, az önkormányzati cégek nem 
önálló kis világként élik már a világukat, hanem tudnak egymásról és ez nagyon fontos. 

További hozzászólás nem hangzott el, a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

12.)  Javaslat  állami  tulajdonú  ingatlanok  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adására 
vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2009.  évben 
határozatával  kezdeményezte a  Salgótarján 2975.,  6921/1,  valamint  a  6427/3.  hrsz.-ú (tulajdoni 
hányad: 3595/8375), állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
A 2975. hrsz.-ú ingatlan tulajdonba vétele a Szent Lázár Megyei Kórház folyamatosan fennálló 
parkolóhiányának orvoslását  segíti  elő.   A 6921/1.  hrsz.-ú  ingatlan,  mint  úszótelek  ékelődik  az 
önkormányzati tulajdonú, közlekedési területként funkcionáló, 6921/4. hrsz.-ú ingatlanba. Ennek az 
ingatlannak a megszerzése, majd a két ingatlan egyesítése a közelben lévő zagyvapálfalvai temető 
és üzletház megközelítését, a parkolás biztosítását szolgálja. A 6427/3. hrsz.-ú ingatlan a Magyar 
Állam és 9 magánszemély közös tulajdonában áll. Az állam tulajdoni hányada 3595/8375 arányú. A 
közelben  található  ingatlanok  (Csókás,  Csókás-alja)  biztonságos  csapadékvíz  elvezetésének 
végleges megoldása csak a kérdéses terület igénybevételével valósítható meg, ezért szükséges az 
állami tulajdonrész ingyenes megszerzése. A csapadékvíz elvezetés, valamint a parkolás biztosítása 
az önkormányzat feladatát képezi.
Az állami vagyonról szóló törvény alapján állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható a 
helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
foglalt feladatai elősegítése érdekében.  Magyarország Kormánya az ,,egyes állami vagyontárgyak 
ingyenes tulajdonba adásáról” szóló 1253/2012. (VII.19.) számú határozatával döntött a kérdéses 
állami  tulajdonú  ingatlanoknak  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  részére  történő 
ingyenes tulajdonba adásáról. A szerződés megkötésének határideje 2012. november 30. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 242/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Magyar Állam között kötendő, a 
Salgótarján  6921/1.,  2975.,  valamint  a  6427/3.  (tulajdoni  hányad:  3595/8375)  hrsz.-ú,  állami 
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tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződést a melléklet 
szerint  jóváhagyja,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására,  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2012. (III.29.) Öh. 
sz. határozatával a város kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján Arany János út 19/A. szám 
alatti  6.  számú helyiséget  a  VGÜ Kft.  részére  közfeladat  ellátásának érdekében (fizető  parkoló 
üzemeltetése) ingyenes használatba adta, melyre vonatkozó megállapodás 2012. december 31-én 
lejár. Az előterjesztés célja, hogy a feladat ellátása érdekében a helyiség ingyenes használatba adását 
a VGÜ Kft. részére 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig meghosszabbítsa úgy, hogy 
a  közüzemi  költségek  megtérítése  a  VGÜ Kft  kötelezettsége.  Az  előterjesztés  elfogadásához  a 
Közgyűlés minősített többségű szavazata szükséges.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1  
nem  szavazat  ellenében,  1  tartózkodás  mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 243/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni 3736 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, 
Arany János út 19/A. szám alatti, 23 m2 területű 6. számú pavilont a VGÜ Kft. részére ingyenes 
használatba  adja  a  közúti  járművel  történő  várakozási  helyek  biztosításának,  mint  közfeladat 
ellátásának érdekében, 2013. január 1.  napjától  2013. december 31.  napjáig terjedő időszakra a 
közüzemi költségek VGÜ Kft. általi megtérítése mellett. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti ingyenes 
használatra vonatkozó megállapodás aláírására. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. december 31. 
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14.)  Tájékoztató a Salgótarján, Rákóczi út 184., a Gorkij krt. 83-85. szám alatti épületek  
távhő szolgáltatásra történő integrálásáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  korábbi  döntése  alapján  a  Salgó  Vagyon  Kft.-be 
beolvadt a Tarjánhő Kft. Az újonnan létrejött cég a távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján az 
Energiahivatal által kiadott távhőtermelői engedélye szerint telephelyei közé felvette a Rákóczi út 
184.  számú és  Gorkij  körút  83-85.  számú  ingatlanokat,  ezért  az  épületek  kazánházai  és  fűtési 
rendszerei  a  jövőben  távfűtöttnek  minősülnek.  A Rákóczi  út  184.  sz.  épület  lakásaiba  a  fűtés 
elszámolása már korábban is a költségmegosztók alapján történt. Az elszámolást egy független cég 
végzi.  A Gorkij  körút  83-85.  sz.  épületben  lévő  lakások fűtéselszámolása  jelenleg  légköbméter 
alapján  történik,  amely  elszámolást  a  Salgó  Vagyon  Kft.  végzi.  A Gorkij  körúti  épület  elavult 
hőközpontjának felújítása,  a  szekunder  rendszer   költségmegosztókkal  történő korszerűsítésének 
költsége 7.700 e Ft. A beruházás  a Salgó Vagyon Kft. aktív szerepvállalása és pályázati források 
bevonása mellett az elkövetkezendő időszak feladatát képezi.  A fejlesztéssel kapcsolatos döntést 
elégséges a fűtési szezon megkezdése előtt meghozni, az önkormányzati költségvetés helyzetének 
megfelelően. A 2012. év október hónaptól induló fűtési szezon elszámolása a fenti indokok miatt a 
két épülettömbre vonatkozóan már a távfűtött  lakásokra vonatkozó egytarifás elszámolás szerint 
történik.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény értelmében 
önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyletet  érvényesen  csak  a  Kormány  előzetes 
hozzájárulásával  köthet.  A  törvény  végrehajtására  kiadott  Kormányrendelet  előírja,  hogy  a 
hozzájárulás  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  költségvetési  évet  követő  három  évre  szóló 
költségvetési  kitekintésre  vonatkozó  határozatot.  Az  önkormányzat  saját  bevételeinek  és  az 
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségek  2013-2015.  évekre  várható 
összegének  megállapításáról  a  Közgyűlés  a  2012.  februári  ülésén  döntött.  A  költségvetés 
adósságmegújító  hitelforrásának biztosítására  irányuló  több ízben kezdeményezett  közbeszerzési 
eljárás  érvényes  ajánlattevő  hiányában  eredménytelenül  zárult.  A költségvetés  fizetési  számlája 
likviditása  fenntartása  érdekében  az  Unicredit  Banknál  fennálló  1.469.455,94  EUR  összegű 
működési hitel visszafizetési határidejének módosítását kezdeményeztük, amelynek jóváhagyását 
előzetesen  támogathatónak ítélte  meg a  Bank.  Az ügyletre  vonatkozó Kormány engedély iránti 
kérelemhez  csatolni  szükséges  a  hitelszerződés-módosítás  miatt  pontosított,  a  fizetési 
kötelezettségeket tartalmazó táblázatot.
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A meghívóval  együtt  megküldött  előterjesztés  tartalmazza  a  funkcióbővítő  városrehabilitációs 
projekthez még ebben az évben felvenni szándékozott mintegy 75 millió forint hitelhez kapcsolódó 
kiadásokat is. Időközben kiderült, hogy a szintén a projekthez kapcsolódóan az EU önerő alapra 
benyújtott  pályázatunk elbírálásának időigénye miatt  a  támogatás  pontos  összege és  így a  hitel 
pontos összege még nem ismert. Erre tekintettel a hitelszerződést csak jövőre tudjuk megkötni, ezért 
a hitellel kapcsolatos kiadásokat az előterjesztés mellékletéből törölni kell.
Felhívta képviselő-társai figyelmét, hogy pontosított számokat tartalmazó kiegészítést kaptak meg 
pótlólag, kérte azt a napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.  

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

Szám: 244/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

A Közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 2013-2015. évekre várható összegének megállapításáról szóló – a 
94/2012.(IV.26.)Öh.  számú,  valamint  a  230/2012.(X.25.)Öh.  számú  határozattal  módosított  – 
29/2012.(II.23.)Öh. számú határozat mellékletét ezen határozat melléklete szerint módosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16.) Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodása 
módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni  Kistérség Többcélú  Társulásának Tanácsa a  2012. 
október 31-én megtartott rendkívüli ülésén döntés született a társulás munkaszervezetének 2012. 
december 31. napjával történő megszüntetéséről, ezzel egyidejűleg a Tanács Salgótarján Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg a munkaszervezeti általános feladatok, valamint a 
pályázatok előkészítése, végrehajtása és utánkövetése feladatainak ellátásával, illetve a Közoktatási 
Intézmények Gazdasági Szolgálatát a társulás gazdálkodásával kapcsolatos, a kistérség intézménye 
pénzügyi-gazdálkodási  feladatainak,  illetve  a  pályázatok  pénzügyi  elszámolásával  kapcsolatos 
feladatok  ellátásával.  A  Tanács  határozott  a  munkaszervezet  kötelezettségvállalásainak 
felülvizsgálatáról, a közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetéséről, valamint a 
városi  és  városkörnyéki  ügyelet,  valamint  a  hétvégi  és  ünnepnapi  gyermekorvosi  szakrendelés 
2013. január 1-jétől történő működtetéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 
A meghozott döntések átvezetése a Társulási Megállapodásban megtörtént. A Tanács felkérte tagjait, 
hogy a megállapodás módosításának jóváhagyásáról hozott döntéseiket 30 napon belül küldjék meg 
a Munkaszervezet részére. Az előterjesztés a módosított társulási megállapodás elfogadásáról szól.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2  
tartózkodás  mellett  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta; a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.  
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Dr.  Bercsényi  Lajos: Megköszönte  azt  az  együttgondolkodást,  mellyel  egy  csapat  jött  létre  a 
mentőszolgálat,  a háziorvosi szolgálat,  az ügyeleti szolgálat és a kórház között,  a tele medicina 
program kapcsán. Ezen programmal szeretnék az informatikát eljuttatni a háziorvosok és az ügyelet 
felé,  a központi  szerverüket  ajánlják fel.  Megköszönte továbbá az együttgondolkodás erősítését, 
amiben  a  közös  betegellátást  szakmai  protokollok  szerint  tudják  tenni.  Folyik  a  munka, 
meggyőződése hogy ezzel is példaértékűek lesznek. 

További hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 245/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Kistérség Többcélú  Társulása Tanácsa 
Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács 24/2012.(X.31.) TTh. sz. határozatával elfogadott 
–  módosítását  az 1.  sz.  melléklet  szerint,  valamint  a  megállapodásnak a  módosítással  egységes 
szerkezetét a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak 
aláírására.  Felkéri  továbbá  a  polgármestert,  hogy  a  társulás  Munkaszervezetét  a  döntésről 
tájékoztassa.

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

Dr. Gaál Zoltán jegyző

17.) Javaslat  fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  jogosító  Erzsébet-utalvány  biztosítására 
egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére 
E  lőterjesztő:   Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ahogyan  már  a  korábbi  napirendnél  is  jelezte,  a  költségvetés 
elfogadásakor  arra  hívták  fel  az  intézményeket,  hogy  a  törvényben  adható  címmel  szereplő 
természetbeni  juttatásokat  a  korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően  ne  adják  havi 
rendszerességgel. Egyidejűleg jelezték az intézmények vezetőinek és kérték, erről a dolgozókat is 
tájékoztassák, ez nem azt jelenti,  hogy Salgótarján Önkormányzata nem kívánja adni az adható 
szolgáltatást, hanem óvatos tervezéssel nézzék meg hogyan alakul a működés, és amikor már látszik 
az  év  zökkenőmentes  befejezése  az   intézményeknél,  akkor  döntsenek  az  adható  juttatásról.  A 
Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata,  illetve  az  Egészségügyi-Szociális  Központ 
adatszolgáltatásai  alapján  a  városvezetése  áttekintette  az  intézmények  gazdálkodását  és  arra  a 
következtetésre  jutott,  hogy  a  szigorú  költségvetési  feltételek  ellenére  rendkívül  takarékos 
gazdálkodást folytattak, ennek eredményeképpen a legtöbb intézményben komoly megtakarítások 
keletkeztek, egyrészt a működési oldalon, másrészt csökkentek a működési kiadások, részben pedig 
a gyermekétkeztetés ágán jelentek meg  megtakarítások az egyes intézményeknél. 
Azt javasolja az előterjesztésben, hogy az intézmények megtakarításait hagyják az intézményeknél . 
A  városvezetés  gondolkodott  azon  hogyan  történjen  meg  az  elosztás  az  egyes  intézmények 
körében?  Az  a  javaslat  hogy  az  intézmények  konkrét  megtakarításai  maradjanak  a  konkrét 
intézménynél és azt a megtakarítást az adott intézmény használja fel. Ebből következik az, hogy 
nem egységes az utalványok mértéke az egyes intézményekben, hanem annak függvénye hogy az 
adott intézmény vezetése, csapata mennyit tudott megtakarítani és azt tudja visszaosztani. 
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Javasolják  ezt  a  szemléletet  annál  is  inkább,  mert  nagyon  sokszor  nem összevethető  az  egyes 
intézmények  gazdálkodása,  nemcsak  a  pazarló  vagy nem megfelelő  volt  a  gazdálkodás,  miatt, 
hanem az eltérő feladatellátás miatt is. Mindez egy kicsit a felelősebb gazdálkodásra is felhívja az 
intézmények a figyelmét. Nem nagy a különbség az egyes intézmények között, az egy főre kivetített 
maradvány, amit megkaphatnak az egyes dolgozók 20-60 ezer forintig terjedő utalványt jelenti. Van 
olyan intézmény, amely nem tudott annyit megtakarítani, hogy ki tudja legalább a 20 ezer forintot  
gazdálkodni, nekik az önkormányzat odaadja mellé a szükséges forrást. Minden intézmény annyi 
utalványt tud kiadni a dolgozóinak amennyit megtakarított.
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kiegészítést  kaptak  kézhez   az  ülést  megelőzően,  kérte  azt  a 
napirend tárgyalásánál és a döntéshozatalnál figyelembe venni. A Salgótarjáni Központi Általános 
Iskola  és  Diákotthon  esetében  az  eredeti  előterjesztésben  olyan  információ  szerepelt  miszerint 
erőteljes  működési  hiány  jelenik  meg  az  intézménynél,  ezért  önkormányzati  támogatást  kell 
odatenni a 20 ezer forintos kiegészítéshez. Az adatszolgáltatások alapján készítette el a KIGSZ azt a 
táblát,  amit  eredetileg az előterjesztésben szerepelt.  Időközben az adatszolgáltatás  azt  mutatta  a 
KIGSZ számára - tehát módosult – hogy mégis van forrás. Azt kérte az önkormányzat hivatalától és 
a  KIGSZ-től,  hogy vizsgálják meg mi  az oka az egy héten belüli  adatszolgáltatás  változásnak. 
Annak idején a gazdasági szolgálat pontosan azért jött létre, hogy rálásson az egyes intézmények 
gazdálkodására. Meglehetősen furcsa, hogy két héttel ezelőtt még mínusz 18, 19 millióról szóló 
információ van, aztán később már plusz 5-6 millió forintot mutatnak ki. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 246/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működő 
köznevelési  intézmények  és  az  Egészségügyi  -  Szociális  Központ  dolgozói  2012.  évben 
személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a 
személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, 
legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, valamint az ezen juttatás 
kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon 
intézményei, amelyeknél a béren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és 
a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról 
szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény 69-71.§-a  alapján  személyenként  évi  20.000  forint  értékű 
Erzsébet-utalványban  részesüljenek.  Az  ehhez  szükséges  költségvetési  többlet  támogatás 
összege,  amely  érinti  a  személyi  juttatások,  a  munkaadót  terhelő  járulékok  és  szociális 
hozzájárulási adó és a dologi kiadások előirányzatát az alábbi:

1. Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 834 e Ft
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2. Táncsics Mihály Közgazdasági,
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola 1.055 e Ft

Összesen: 1.889 e Ft

A költségvetési  többlet  támogatás  fedezetét  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás önerejének maradványa biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő 
szükséges rendeletmódosítást a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. december 13.

4./ A többlettámogatás visszafizetését az érintett intézmény szabad pénzmaradványából a 2012. évi 
zárszámadás keretében kell érvényesíteni.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. május 10.

5./ A Közgyűlés utasítja az érintett intézményvezetőket, hogy a fentiekben meghatározott mértékű 
fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt biztosítsák a dolgozók részére.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2012. december 5.

18.) Javaslat  a  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához 
történő csatlakozásra, valamint egy tanuló programban való részvételének támogatására 
Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett a helyi 
önkormányzatok  számára  a  településükön  élő  tehetséges,  nyolcadik  évfolyamos  tanulók 
továbbtanulásának  segítése  érdekében.  A  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János 
Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 
olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és 
a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A tehetséggondozó programban egy tanuló 
kíván  részt  venni,  aki  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Kodály  Zoltán 
Tagiskolájának  nyolcadikos  diákja.  A  tanuló  családi  körülményei,  szociális  helyzete  alapján 
megfelel a pályázati feltételeknek. A pályázatot – melynek kötelező mellékletét képezi a Közgyűlés 
határozata  -  2012.  december  12-ig  nyújthatja  be  az  önkormányzat  a  tanuló  által  megjelölt 
középiskolához.

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.  

Ercsényi  Ferenc:  A Népjóléti  Bizottság ülésén elhangzott  egy kérdés,  a tanuló családja tudja-e 
vállalni a taníttatással járó költségeket? Két évvel ezelőtt már hozott az önkormányzat egy hasonló 
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döntést, hogy elviekben támogatták a tanuló ilyen irányú pályázatát, de anyagi támogatás nélkül, az 
adott család anyagi körülményei nem tették lehetővé, hogy fedezzék a gyerek utazásának költségeit, 
aminek következtében a pályázó a programhoz nem tudott csatlakozni. 

Dr. Romhányi Katalin: Utánanéztek a 2010-es döntésnek, a hozzájuk eljutott  információ alapján a 
szülő nem az anyagi  okok miatt,  hanem egyszerűen nem engedte  el  a  gyermeket  kollégiumba. 
Felvette a kapcsolatot az iskolán keresztül a szóbanforgó gyermekkel, mindenképpen fog menni a 
gyermek, tehát ez nem befolyásolja az önkormányzati döntést. Tisztában vannak azzal, hogy csak 
elvi támogatásról van szó, de mindenképp részt szeretne venni a gyermek a programban. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Arany János Tehetséggondozó Programról ad tájékoztatást.  Az 
első  Orbán-kormány  idején  amikor  erről  a  programról  döntés  született,  iskolaigazgató  volt  és 
nagyon szerették volna, ha lehetőség nyílik arra,  hogy az akkor Lórántffy Zsuzsanna Kollégium 
néven  ismert  kollégium  és  a  Bolyai  Gimnázium  közösen  pályázhasson  az  Arany  János 
Tehetséggondozó Programra. Helyből nem egészen kaptak olyan támogatást, amivel ezt elnyerték 
volna, így Balassagyarmat nyerte. A tehetséggondozó programnak a lényege az, hogy szinte teljesen 
ingyenes a gyermeknek számos szolgáltatás,  példaként emeli  ki  a jogosítványt,  nyelvvizsgát,  és 
számos  más  szolgáltatást  ingyenesen  megkapnak  az  államtól.  Úgy  gondolja,  hogy  az 
önkormányzatnak ehhez már nem kell további forrásokat tenni. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 247/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 
3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a minisztérium által meghirdetett Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja,  hogy  Zsombó  István  (született: 
Salgótarján, 1998. június 16.; anyja neve: Harangozó Zsuzsanna; lakcíme: 3104 Salgótarján, 
Frigyes  krt.  47.),  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Kodály  Zoltán 
Tagiskolájának  nyolcadik  évfolyamos  tanulója  részt  vegyen  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában, anyagi támogatást azonban nem tud nyújtani.

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – a tanuló által 
az első helyen megjelölt középiskolába nyújtsa be.
Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Huszár Máté elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 12 fő.

19.) Javaslat  a  Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítvány  kuratóriumi  tagjának 
megbízására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 220/2011.(XII.15.) Öh. sz. határozatában 2012. január 
1-től 2014. december 31-ig a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma elnökének 
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Hrabecz Gyulát, elnökhelyettesének dr. Balogh Ágnest, tagjainak  Eötvös Mihályt, Butkai Ottót és 
Nagy  Gábort bízta  meg.  Nagy  Gábor  2012.  október  24-én  kelt  levelében  2012.  november  1. 
napjával  írásban  lemondott  kuratóriumi  tagságáról.  A közalapítvány  Alapító  Okiratának  VI.  2. 
pontja alapján a kuratórium tagjait az Alapító bízza meg. Ennek alapján javaslom Korponai Tamás 
megbízását   2012.  december  1.  napjától  2014.  december  31.  napjáig  terjedő  időre.  A jelölt  a 
megbízatást vállalja.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

Korponai Tamás bejelentette személyes érintettségét.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 248/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2012.  december  1-től  2014.  december  31-ig  a 
Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítvány  Kuratóriuma  tagjának:  Korponai  Tamást  (3100 
Salgótarján, Erkel út 31.) bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20.)Javaslat  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  igazgató,  magasabb 
vezetői beosztással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Simon  Tibor  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 
megyeközponti  tankerületi  igazgatói  álláshelyét  megpályázta  és  elnyerte.  Az  új  munkakör 
betöltésének feltétele, hogy a Közgyűlés vonja vissza Simon Tibor vezetői megbízását és járuljon 
hozzá  a  mellékelt  megállapodásban  foglaltak  szerint  a  végleges  áthelyezéséhez.  A  nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerint az iskolák fenntartását 2013. január 1-jétől az állam veszi át.  
Ezért javaslom, hogy a megüresedett igazgatói álláshely betöltése pályázati kiírás nélkül a SKÁID 
szervezeti  és  működési  szabályzatában  meghatározott  helyettesítés  rendjében,  helyettesítési  díj 
megállapításával történjen. Az előterjesztést az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők.  

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 249/2012.(XI.29.) Öh.sz. határozat 

1./ A  Közgyűlés  Simon  Tibor,  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon 
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igazgatójának magasabb vezetői megbízását 2012. november 8. napi hatállyal visszavonja és 
hozzájárul  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  megyeközponti  tankerületi  igazgatói 
munkakörbe történő végleges áthelyezéséhez 2012. november 9. napi hatállyal.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  2012.  november  9.  napjától  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII.  törvény végrehajtásáról a közoktatási  intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) 
Korm. rendelet 5. §-ának (16) bekezdése alapján megbízza Mravcsik Sándor igazgató-helyettest 
a SKÁID intézményvezetői feladatainak munkaköre melletti ellátásával. Részére a megbízás 
időtartamára 50.000 Ft/hó összegű helyettesítési díjat állapít meg.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Elmondta,  hogy  a mai  ülésre  interpelláció  nem  érkezett,  majd 
megkérdezte van-e közérdekű bejelentés.

Közérdekű bejelentések:

Ercsényi  Ferenc: Javasolta,  hogy a köznyelvben GT-nek ismert  iskola és a buszmegálló közötti 
területen helyezzenek ki több szemetest, csikkgyűjtőt.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  lakossági  fórumon  felvetették  ezt  a  kérdést,  az  intézkedés 
folyamatban van. 

Fekete  Zsolt:  A nyugati  városrészben ismét  kóbor  kutyák jelentek  meg,  valamint  szintén  nem 
újdonság  a  vaddisznók  által  a  kertekben  okozott  károk  kérdése.  Az  utóbbi  problémát  jelezte  a 
vadásztársaságoknak. Arra hivatkoztak, hogy lakott területen nem lőhetik ki az állatot. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Ezek a  témák is  elhangzottak  a  lakossági  fórumokon.  Felhívja  a 
figyelmet  az emberi  viselkedés fontosságára,  hiszen kóbor ebek azért  lesznek, mert  a felelőtlen 
állattartók  kiteszik  az  állatokat.  A  lakossági  fórumokon  a  vadkár  sok  esetben  felmerült,  a 
Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Irodája folytatott le a kérdésben 
egyeztetést.

Dr.  Fodor  Enikő: Neuralgikus  kérdés  a  vaddisznók  károkozás  a  városban,  ezért  jegyző  úrral 
tájékoztatást  kértek  a  vadásztársaságok  felügyeletét  ellátó  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatóságától milyen intézkedések történtek a vadkárok megelőzése érdekében. 
A tájékoztatás kérésre a Földművelésügyi Igazgatóság igazgatója konzultációt kezdeményezett, ahol 
a vadásztársaságok, a vadászkamara és a hivatal illetékesei is részt vettek. Az önkormányzat annyit 
tud tenni, hogy ne etessék a kóbor állatokat és a vaddisznókat. A közterület-felügyelők felszólították 
a lakosokat, de szankciót nem lehet alkalmazni, tekintettel arra, hogy a közgyűlés hatályon kívül 
helyezték  a  közösségellenes  magatartásról  szóló  rendelet.  Az  kérte  a  lakosságtól,  hogy vadkár 
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esetén  forduljanak  jegyző  úrhoz  írásban  vagy  személyesen,  megpróbálják  lefolytatni  az 
egyeztetéseket a vadásztársaságokkal.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Úgy véli,  hogy ezen kérdésben is az emberi hozzáálláson van a 
hangsúly,  a  magánembereknél  is  szükség van a szemléletváltozásra.  Sajnos  van olyan lakó,  aki 
állatbaráti szeretetből eteti a vaddisznókat, nem gondolnak arra, hogy más lakóknak ezzel milyen 
problémát okoznak. A Salgótarján térségében lévő erdők nem csupán magánszemélyek tulajdonában 
vannak. A vadásztársaságok arról tájékoztatták, előfordult olyan eset is, hogy az erdőtulajdonosok 
nem engedik be a területere a vadászt kilőni a vadat. Hangsúlyozza, hogy a kóbor ebek és a vadkár 
estében is összefogás kell.

Fekete Zsolt: Felajánlotta a kertje végét a vaddisznók kilövésére a vadásztársaságnak.

Szabó  Ferenc  Gábor: Tájékoztatta  képviselő-társait,  hogy  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  legutóbbi  ülésén  a  Nordtechnik  Kft.  ügyvezető 
igazgatója,  Krejcsi  László  adott  tájékoztatást  a  cég  működéséről,  amely  cég  alpin  technikával 
dolgozik adótornyokon, helikopter igénybevételével egyedi munkákat tud elvégezni. Európában két 
ilyen cég van, Salgótarján büszke lehet arra, hogy ebből az egyik a városban működik.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Örömmel  veszi,  hogy  a  Gazdasági,  Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  meghívja  a  város  gazdasági  szereplőit,  ebben is 
megmutatkozik, hogy a Közgyűlés a bizottságán keresztül érdeklődik a vállalkozások iránt.
Az adventi gyertyagyújtásra invitált mindenki, mely december 2-án lesz a Fő-téren.
Felhívta  képviselő-társai  figyelmét  a  délutáni  közmeghallgatásra,  amely 17.00 órakor  kezdődik. 
Kérte a részvételt, mivel a közmeghallgatáson a testületnek határozatképesnek kell lennie.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a következő ülés várható időpontja a munkatervtől eltérően 2012. 
december 13. Megköszönte képviselő-társainak a Közgyűlésben végzett tevékenységét és az ülést 
bezárta.
 

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Dr. Gaál Zoltán
  polgármester jegyző
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