
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-i üléséről

Jelen vannak: 
1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2. Eötvös Mihály alpolgármester
3. Dr. Gaál Zoltán jegyző
4. Dr. Varga Tamás aljegyző
5. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
6. önkormányzati cégek vezetői
7. meghívott külső előterjesztők
8. a sajtó képviselői
9. érdeklődő állampolgárok.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  A  Közgyűlés  15  tagjából  15  fő  jelen  van,  a  Közgyűlés 
határozatképes.  A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él. Javasolja a tárgysorozatba 
felvenni 11. napirendi pontként a „Javaslat  a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 
további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára  ” c. előterjesztést,  melyet pótlólag 
kaptak meg a képviselők.

Ezt követően javasolja a tárgysorozatból levenni a 4. napirendi pontot: „Javaslat a kéményseprő-
ipari  közszolgáltatásról  szóló  29/1995.  (XII.18.)  Ör.  sz.  rendelet  módosítására” c. 
előterjesztést. Indoka, hogy az előterjesztés kiküldését követően, 2012. december 11-én hirdették ki 
a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  törvény  végrehajtási  rendeleteit,  melyeket  az 
önkormányzatnak a díjmegállapításnál kötelezően figyelembe kell vennie. A kiküldött javaslat még 
a végrehajtási rendeletek tervezeteire épült, melyekhez képest a kihirdetett jogszabályok jelentős 
eltérést mutatnak. A kihirdetett jogszabályok alapján a javaslatban foglaltakhoz képest alacsonyabb 
mértékű  díjak  megállapítására  kerülhet  sor.  Tekintve  a  díjkalkulációk  átdolgozásának,  és  a 
közszolgáltatóval való egyeztetések időigényét, javasolja az előterjesztés levételét a napirendről. 

A javaslat elfogadása esetén a napirendek sorszámozása értelem szerint módosul.

Dóra Ottó: Jelzi, hogy egyes előterjesztések késői kiküldése miatt nem volt lehetősége érdemben 
felkélszülni azok tárgyalására. Kifogásolja továbbá, hogy a kitüntetésekre az MSZP-TVE Frakció 
nem tudott javaslatot tenni, mivel nem kapták meg a javaslatkérésre vonatkozó levelet. Ebben az 
ügyben egyeztetett Jegyző úrral, aki arról tájékoztatta, hogy a levelek postán lettek megküldve. 

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Jogosnak tartja  a  felvetést,  kéri  Jegyző urat,  illetve  irodavezető 
asszonyt a reagálásra. Tájékoztat, hogy sok javaslat érkezett be a kitüntetésekre a legkülönbözőbb 
civil  szervezetektől,  intézményektől.  Jegyző  úr  jelezte  is,  hogy  reflektálni  kíván  még  erre  a 
kérdésre.  Az  előterjesztések  utólagos  megküldésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy a  napirendi 
pontok között mindazon téma szerepelt, amelyeket a Közgyűlés tárgyal. A hosszas előkészítés alatt  
az intézmények adatszolgáltatásait is meg kellett várni. Amiatt döntött így, hogy két ülés között ne 
kelljen ülésezni.
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dr.  Gaál  Zoltán: Tájékoztat,  hogy  az  ülést  megelőzően  értesült  a  problémáról.  A  kollégák 
tájékoztatása szerint egy címlista alapján, postai úton lettek megküldve a levelek. Utána fog nézni, 
hogy miért nem történt meg a kézbesítés.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 ellenében az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1.) 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

2.) Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének …/2012.   (…) önkormányzati  rendelete  a 
2013. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló
3.) Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III.27.) Ör. sz. 

rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba,  a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
A napirend  tárgyalásához  meghívott: dr.  Bablena  Ferenc  a  Salgó  Vagyon  Kft.  Felügyelő 
Bizottságának elnöke

4.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Sári Sándor a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: Cseklye Károly, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

5.) Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 42/2001.(XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend  tárgyalásához  meghívott: Ispán  Andor,  a  VGÜ  Kft.  Felügyelő  Bizottságának 
elnöke

6.) Javaslat  a  közoktatási  intézményekben  biztosított  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési 
díjairól szóló 36/2010. (XII. 16.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.27.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8.) Javaslat a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2012. évi tevékenységéről, az ellátási 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének 
igazgatója
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9.) Javaslat a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10.) Javaslat a Balassi  Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrádi 
Történeti Múzeum átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata további működésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

12.) Javaslat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

13./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását 
célzó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14.) Javaslat  közigazgatási  határon  kívüli  helyi  autóbusz  közlekedés  működtetésére  vonatkozó 
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15.) Javaslat a VGÜ Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

16./ Javaslat az „Integrált Városfejlesztési Stratégia Salgótarján Megyei Jogú Város fejlesztésére” 
című dokumentum módosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

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

18.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között 
létrejött 165/2012. (VIII. 23.)Öh. szerinti kölcsönszerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója     

19.) Javaslat behajthatatlan díjkövetelések törlésére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend  tárgyalásához  meghívott: dr.  Bablena  Ferenc  a  Salgó  Vagyon  Kft.  Felügyelő 
Bizottságának elnöke
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20.) Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  2012.január-szeptember  időszakra  vonatkozó 
eredményéből osztalékelőleg kifizetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Csatornamű 
Szolgáltató Kft. között 2005. november 24-én létrejött csapadékcsatorna hálózat üzemeltetési 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

22.) Javaslat a Salgótarján város területén kialakított térfigyelő kamera-rendszer működtetésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23.) Javaslat átruházott állami vagyon hasznosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére
    Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

24./ Javaslat a Startmunka mintaprogramban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

25./ Javaslat  a  Települési  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálatára  megjelölt  határidő 
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26.) Javaslat Papp Ildikó sífutónak a 2014. évi XXII. téli olimpiai játékokra való felkészülésének 
támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28.) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

30.) Javaslat a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Zárt ülés:

31.) Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított  kitüntető  cím, 
kitüntető emlékérmek és díjak adományozására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Az ülést  megelőzően kiosztott  polgármesteri  tájékoztatóhoz két  kiegészítést  fűz.  Ismerteti  azt  a 
november  27-én  kelt  levelet,  melyben Salgótarján  Önkormányzatát  arról  értesítik,  hogy az  Új 
Széchenyi  Terv  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez  benyújtott 
„Összefogás az áldozatokért!” című, TÁMOP 5.6.1-C/11/2-2011-0033 jelű pályázat 125 938 ezer Ft 
összegű  támogatást  nyert.  Az  elfogadott  támogatási  intenzitás  100%.”  A különböző  bűnüldöző 
szervekkel közösen az önkormányzat konzorciumban nyújtotta be ezt a pályázatot.  Nagyon sok 
prevenciós foglalkozásra lesz lehetőség akár az intézményeinkben, akár más fórumokon és tárgyi 
eszköz  megjelenítése  is  meg  tud  majd  jelenni.  Megköszöni  a  pályázat  előkészítésében, 
benyújtásában közreműködőknek a munkát. 
A másik kiegészítése Miniszterelnök úr hétfői látogatása Salgótarjánban. A megbeszélésen, melyen 
részt vett Becsó Zsolt elnök úr, Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr, Fenyvesi Gábor és Eötvös 
Mihály  alpolgármester  úr,  azokról  a  kérdésekről  esett  szó,  amelyek  Salgótarjánt  érintik,  majd 
sajtótájékoztatót  is  tartottak  a  megbeszélésekről.  Örömét  fejezi  ki,  hogy  Miniszterelnök  úr 
Salgótarjánt  választotta  az  egyik  olyan  városnak,  amelyben  személyesen  tárgyal  az 
adósságátvállalásról, hiszen a központi téma ez volt. A másik ilyen város Nyíregyháza lesz, ahová 
december 20-án fog ellátogatni. Azok a jelzések, melyeket a Közgazdasági Iroda segítségével és a 
MÁK-on keresztül közvetlenül is eljutottak Miniszterelnök úrhoz az elmúlt évek gazdálkodásáról, 
azt  mutatják,  hogy olyan nehéz  körülmények között,  amilyen körülmények  között  Salgótarján 
gazdálkodott  hosszú  hosszú  évek,  évtizedek  alatt,  ahhoz  képest  2006  óta  nagyon  komoly 
elmozdulások történtek.  Olyan kiadáscsökkentési  lépéseket  hozott  meg a város  önkormányzata, 
amelyek  lehetővé  tették  a  város  talpon  maradását.  Azt  is  érzékeli,  hogy  nagyon  nagy  gond 
Salgótarjánban a bevételek alacsony volta, elsősorban a saját bevételek, az iparűzési adó 1 főre eső 
hányada az 24-25 ezer Ft, még a hitelnek az 1 főre jutó hányada az 70 ezer Ft, amely a valóságban 
2,7 milliárd Ft-ot jelent a 2012. szeptember 30-i állapot alapján, még 2011-ben 3,9 milliárd Ft volt. 
A csökkentést úgy lehetett végrehajtani, hogy 2010 óta az Orbán kormány olyan gyors segélyeket 
juttatott el Salgótarjánba, amely 1,1 milliárd Ft-ot jelentett, illetve az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetbe került önkormányzatok támogatásán keresztül további 250 millió Ft körüli összeget. Nem 
volt  ilyen  típusú  támogatás  sem  Salgótarján,  sem  más  településen  az  elmúlt  időszakban  az 
önkormányzatiság óta. Salgótarján azon városok közé tartozik, amelyek már a Tanácsrendszerből 
hiányt örököltek meg.  Arra számítottak, hogy az adósságunk 70%-át fogja átvállalni a kormány, 
ehhez képest egy sokkal kedvezőbb kormányfői bejelentés történt, ugyanis Miniszterelnök úr azt 
mondta a sajtó nyilvánossága előtt,  hogy azt vállalja, hogy Salgótarjánban 2014. január 1-jére a 
költségvetésben  nem  lesz  hitel.  2013.  végéig  az  összes  hitele  Salgótarjánnak  el  fog  tűnni. 
Tárgyaltak Miniszterelnök úrral  arról is,  hogy ennek mi legyen a módja.  Kérte,  hogy lehetőség 
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szerint még 2012-ben kapjon Salgótarján városa további gyors segélyeket. Az önkormányzat beadta 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben jutott önkormányzatok számára kiírt pályázatot.  Bízik 
abban, hogy a héten a kormány döntést  hoz,  illetve 2013. januárjától pedig majd a tárgyalások 
alapján fokozatosan vállalja át a hiteleket. Olyan bejelentés hangzott el, melyet Miniszterelnök úr ki 
is javított, hogy ez nem ígéret, hanem vállalás. Miniszterelnök úr kérte, hogy vessen fel néhány 
olyan témát, amiben nagyon komoly problémák vannak. Ilyen volt a munkahely kérdése. Amíg a 
különböző START munkaprogramokban 850 főt foglalkoztat az önkormányzat, addig több, mint 
2000 ember van foglalkoztatást helyettesítő támogatáson. Fölvetette az Öblösüveggyár kérdését is, 
hiszen  ott  a  cég  egy  további  fejlesztést  szeretne  megvalósítani  250  ember  foglalkoztatásával. 
Miniszterelnök  úr  tájékoztatott,  hogy  a  következő  évben  a  kormányzat  olyan  támogatási 
lehetőségeket  fog  megjeleníteni,  amely  azokat  a  vállalkozásokat  célozza  meg,  amelyek 
importkiváltó  tevékenységet  végeznek.   Az  Öblösüveggyár  jó  pozícióban  lesz,  hiszen  a 
palackgyártást nézve az importkiváltásban élen tud járni. Ilyen szinten tud közvetlenül a gazdaságba 
beavatkozni állam és önkormányzat. Közvetett módon pedig addig, amíg a piac és gazdaság nem 
élénkül meg, addig a közfoglalkoztatás ágán tudunk segíteni. Miniszterelnök úrral abban állapodtak 
meg és  ő  ezt  vállalta,  hogy a  2014-ig  minden  olyan  ember,  aki  Salgótarjánban  dolgozni  akar, 
dolgozni fog tudni a közfoglalkoztatás keretei között. 2000-2200 ember megjelenik majd ezen a 
fajta  munkaerő  piacon.  Kérte,  hogy a  keretszámok ebbe  a  régióba  legyenek átcsoportosítva.  A 
Foglalkoztatási Kft. számára jelent majd ez nagy feladatot a háttér infrastruktúrának a kiépítése, 
mely csak létszámbővítéssel érhető el. A közfoglalkoztatásban résztvevők köre viszonylag alacsony 
végzettséggel rendelkezik. Az idei START munkában járdák, lépcsők, támfalak javítását végezték el 
és ezt folytatják majd. A lakossági fórumok központi kérdése volt az utak állapota. A másik téma, 
amelyre kitért, a vízdíj kérdése. A lakossági vízdíj jelenleg 725 Ft, a közüzemi közületeknek pedig 
800 Ft feletti. Az úgynevezett kétlépcsős vízátadás okozza ezt a nagyon magas összeget. 2006 óta a 
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-ben olyan racionalizálást végeztek el,  amely a 400 milliós 
veszteségű cégből  egy már nyereség felé  tartó céget  hozott  létre.  A vízbázis  állami tulajdon és 
állami cég kezelésében, vagyonkezelésében van. A korábbi tárgyalások eredményeként 100 Ft-os 
vízdíjcsökkentést  lehetett  volna  végrehajtani,  de  ennek  az  lett  volna  a  feltétele,  hogy szakmai 
befektető lépett volna be a vízműbe. Lázár János államtitkár úr kapta meg Miniszterelnök úrtól azt a 
feladatot, hogy készítsen elő még ebben az évben egy nagyobb arányú vízdíjcsökkentési javaslatot. 
Azt kérte polgármester asszony, hogy vagy kapja meg vagyonkezelésbe a vízmű a víztározót, vagy 
az  ÉRV  tegyen  lépéseket  a  vízdíj  csökkentésére.  Továbbá  tárgyaltak  a  folyamatban  lévő 
fejlesztésekről, Miniszterelnök úr a támogatásáról biztosította azokban az attrakció-fejlesztésekben, 
amelyek megvalósítása Eresztvényben tervezett, mint a downhill pálya és a fogaskerekű kisvasút. 
Egyeztettek a 21-es főközlekedési út teljes négy-sávosítása ügyében is, az építkezés 2014-ig el fog 
kezdődni. Már zajlanak az egyéb előkészítő folyamatok, ellentétben azzal, ami korábban hallható 
volt,  hogy  itt  minden  elő  van  készítve  és  a  forrás  is  rendelkezésre  áll.  Olyan  fejlesztések  is 
elindulnak, melyeknek az anyagai már 2007-2008-ben készen voltak, például a Bölcsőde fejlesztés, 
csak nem volt pályázati lehetőség a megvalósításra. Miniszterelnök úr Salgótarjánban vetette föl, 
hogy a távhő árát is csökkenteni kell 10%-kal. 

Huszár  Máté: A  miniszterelnöki  látogatással  kapcsolatban  tesz  észrevételeket  és  kérdéseket. 
Salgótarján adósságátvállalása kapcsán polgármester asszony a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, 
hogy 2006-ban milyen nehéz örökséget vett át az előző városvezetéstől. A 2007-es költségvetést 
nézve látható, hogy Salgótarján város hitelállománya az éppen fele annyi, mint 2012. év elején 
volt, tehát az elmúlt 5 évben a hitelállomány megduplázódott. A kérdése arra vonatkozik, hogy az 
adósságátvállalás milyen időrendben történik meg, és milyen mértékben, mert Miniszterelnök úr 
pontos számot,  pontos arányt  nem mondott.  A másik kiemelt  témával,  a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatban  megkérdezi,  hogy  az  egyeztetésen  volt-e  arról  szó,  hogy  Salgótarján  vagy 
Salgótarján  térsége  beruházási,  befektetési  szempontból  prioritást  élvezzen  az  országban?  Ha 
külföldi befektető az országban munkahelyet teremtene, vagy a tevékenységét bővítené, akkor van-
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e arra lehetőség, hogy a kormányzat koordináló szerepének köszönhetően ezt a térséget ajánlja? 
Elismeri a közmunkaprogramok fontosságát, de a város érdemi fejlődéséhez még kevés az, ha csak 
a  közmunkán élők,  egyébként  47.000 Ft-ból  megélni  nem tudók létszámát bővítik.  A 21-es út 
témájával kapcsolatban nem egyértelmű a számára,  hogy ebben a kormányzati  ciklusban az út 
négy-nyomúsítása  megvalósulna.  Polgármester  asszonynak  a  két  évvel  ezelőtti  kérdésére  utal, 
amelyet Fónagy államtitkár úrhoz intézett a Parlamentben, aki úgy reagált, hogy 2014-ben indulhat 
el a munka, és 2016-ra jósolta annak reális megvalósítását. Kérdezi, hogy a FIDESZ-es képviselők 
munkájának köszönhetően milyen előrelépés történt az elmúlt időszakban? Felveti a felsőoktatás 
kérdését. Polgármester asszony többször utalt arra Közgyűlésen és sajtótájékoztatón is és Becsó 
Zsolt elnök úr is beszélt erről a Megyei Közgyűlésben, hogy Salgótarján és Nógrád Megye nem 
maradhat nappali tagozatos felsőoktatási intézmény nélkül. Ön úgy fogalmazott szó szerint, hogy 
Salgótarján nem kerülhet le a felsőoktatás térképéről, amiben egyetértenek, azonban a keretszámok 
csökkenése  látható,  a  PSZF  Salgótarjáni  Intézete  nem  indított  első  évfolyamot  az  idén,  és 
Miniszterelnök  úr  a  Fókusz  Rádióban  úgy  nyilatkozott,  hogy  Salgótarjánnak  nem  feltétlenül 
felsőoktatási  intézményért  kellene  lobbiznia.  Megkérdezi,  hogy mi  erről  polgármester  asszony 
véleménye.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Bízik  benne,  hogy  két  év  múlva  ilyenkor  az  ígérvények 
megvalósulásáról beszélhetnek. A BGF-el kapcsolatban elmondja, hogy a megye és a város 119 
millió Ft-tal támogatta az intézményt azért, hogy annak a 100 körüli hallgatónak 3,5 évig tudja 
biztosítani a tanulmányait. Az akkori egyéni országgyűlési képviselő Lampert Mónikától 14 millió 
Ft-ot  szerzett.  A felsőoktatási  fejleszti  tervbe bekerült  Salgótarján,  mint  olyan helyszín,  ahol  a 
felsőoktatásnak folyni  kell,  és erről  is  tárgyaltak Miniszterelnök úrral,  aki  elmondta,  hogy egy 
kormány soha nem állhat a fiatalok fölött, és kényszerítheti arra, hogy hol tanuljon. Korábban a 
főiskolának akkora kínálata volt,  ami az országban máshol nem volt.  Kérte Rektor Asszonytól, 
hogy a BGF olyan szakokat hirdessen meg Salgótarjánban, ami máshol nincs. Ez nem történt meg, 
akkor miért várjuk el a kormánytól, hogy ide tegyen olyat, amivel ide irányítja a felsőoktatásba 
jövőket.  Tehát  ő  erre  mondta,  hogy  kényszerrel  senkit  nem  lehet  arra  ösztönözni,  hogy  oda 
kerüljön. És ő további kiutakként fogalmazta meg annak vizsgálatát, hogy a kutatásfejlesztésben, 
másoddiplomás  képzésben  milyen  lehetőségeket  rejlenek.  Kérte,  hogy  a  miskolci  és  egri 
intézményekkel való tárgyalások eredményéről tájékoztatást kapjon.  A 21-es úttal kapcsolatban 
elmondja, hogy a 2010-es kampányban úgy hangzott el, hogy 2013-ra megépül a négy-sávosítás, és 
2010-be  az  derült  ki,  hogy  még  a  kisajátítási  eljárások  sem  kezdődtek  meg.  Az  adósság-
konszolidációra vonatkozó kérdésre válaszolva elmondja, hogy a teljes átvállalása 70%-nál több. 
A  beruházásokkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  területei  elfogytak,  ebből 
következően  azt  kérték  Becsó  Zsolt  elnök  úrral,  hogy  egy  Salgótarján-Bátonyterenye-Pásztó 
vállalkozási szabad vállalkozási övezetet lehessen kialakítani, és ilyen módon összefogva a térséget 
gazdasági szempontból fejleszteni. 

Eötvös Mihály: 2006-ban az adósságállománya Salgótarjánnak körülbelül 1,7-1,8 milliárd Ft volt. 
De figyelembe kell venni, hogy 2006-tól milyen forráskivonásokat tett az előző kormány. Annak 
ellenére, hogy kb. 1 milliárd Ft-tal sikerült csökkenteni 2011-re a működési kiadásokat, a működési 
hitelek fölmentek majdnem 2 milliárd Ft-ra.  A 2011.  évet  viszont  körülbelül  1,3 milliárd Ft-os 
pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat. Ez az egyik oka, hogy 2012-re 2,7 milliárdra lehetett 
csökkenteni az adósságállományt, a másik oka az, hogy a kormány segítségével nagyon komoly 
egyéb  támogatást  is  kaptunk.  Nemcsak  Salgótarján  az  adósságállománya  növekedett  nagy 
mértékben,  hanem  az  összes  településé,  amiért  a  kormánynak  konszolidálni  kell  az 
önkormányzatokat. A szabad gazdasági övezetek kérdésében idén vagy 2013. januárjában döntés 
születik. Ígérete van Salgótarjánnak arra, hogy be fog kerülni abba a szabad vállalkozási övezetbe, 
amely nagyon  komoly kormányzati  prioritást  fog  kapni.  Egyrészt  azok  a  cégek,  akik  importot 
váltanak  ki,  nagyon  komoly  segítséget  kapnak  majd,  pályázati  segítséget  is.  Az  ezekben  az 
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övezetekben  befektetők,  vagy  az  ott  dogozó,  működő  cégek  különböző  adókedvezményeket, 
járulékkedvezményeket  fognak  kapni.  Az  exportra  termelő  cégek  is  nagy kedvezményt  fognak 
kapni. Jelzi, hogy 2013. januári vagy februári ülésére be fognak terjeszteni egy anyagot, amely ezt a 
lehetőséget  önkormányzati  szinten  is  fogja  segíteni,  és  reméli,  hogy Salgótarjánban  a  meglévő 
vállalkozások összefognak.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztat a nyíregyházi  polgármesterrel folytatott beszélgetéséről, 
aki elmondta,  hogy nagyon sokat tudtak ők is  lefaragni a 2 év alatt,  ugyanis ott  2010. óta van 
FIDESZ-es vezetés. A szocialista városvezetés 10 milliárdos nagyságrendű hiányt, hitelt halmozott 
fel Nyíregyházán,és ők sem tudták másképp kompenzálni a 100 Ft-ból a 40 Ft támogatást, melyet 
egy gyerek tanítására adtak, minthogy hozzátették a 60 Ft-ot.  Azoknak a városoknak, amelyeknek a 
legmagasabb az egy főre jutó adósságállománya, 2010-ig vagy akár jelenleg is szocialista vezetése 
van. 

Dóra  Ottó: A legnagyobb  adósságállománnyal  rendelkező  városok  összehasonlítását  végzi  el. 
Véleménye szerint a mindenkori kormányok nem tudnak egyes önkormányzatokat rossz helyzetbe 
hozni, másokat meg nem. Különösen az azonos szinten lévőket. Az egy másik vizsgálat kérdése, 
hogy az adott  esetben az önkormányzatok jó döntéseket hoztak-e,  de ennek megítélésére nincs 
jogunk. Örömét fejezi ki, hogy az önkormányzat teljes hitelét el fogja engedni a kormány 2013.  
végéig, tehát a 2014-es költségvetés már 0 adóssággal és 0 hitellel fogja kezdeni. Ha ez a hitel 
átvállalás  a  kormány  részéről  nem  történik  meg,  akkor  2013.  január  1-jével  gyakorlatilag 
valamennyi  magyar  önkormányzat  valamennyi  hitelszerződését  az  illetékes  pénzintézetek 
felmondták volna a saját  szabályzataik alapján.  Fontosnak tartja  elmondani,  hogy a feladat-  és 
pénzelvonásnak, illetve hitelátvállalásnak a fejében jövőre a megyei  jogú város önkormányzata 
nem  kap  helyben  maradó  SZJA-t  sem,  illetve  elvonják  a  gépjármű  adó  40  vagy  60%-át.  A 
munkahely  kérdésében  Miniszterelnök  úr  úgy fogalmazott,  hogy Salgótarjánban  és  térségében 
2014-re teljes foglalkoztatás lesz, és csak azok kapnak segélyt, akik nem akarnak dolgozni. Reméli, 
hogy ez egy elszólás volt, tehát nem azok kapnak segélyt, aki nem akarnak dolgozni, hanem azok 
kapnak  segélyt,  akik  nem tudnak  valamilyen  egészségügyi  vagy más  okból  dolgozni.  Ha egy 
Miniszterelnök elmegy egy nehéz helyzetben lévő térségbe és ilyet mond, az nem jó. Polgármester 
Asszony büszke arra,  hogy ebben a városban az a  perspektíva,  hogy 47.000 Ft-ért  lehet  majd 
közmunkát  végezni  a  mostani  800  helyett  2000-nek,  akkor  felhívja  a  figyelmet,  hogy  az 
elvándorlás jelentősen meg fog nőni.  Az elmúlt  20 évben számtalan esetben előfordult  Nógrád 
megyében  is,hogy egy  cég  akkor  kapott  kormányzati  támogatást,  ha  idejött.  Több  magyar  és 
külföldi  tulajdonú  cég  több  száz  milliótól  a  több  tízmilliárdig  terjedő  támogatást,  azért  mert 
beruházást hajtott végre. Az valóban egy valós probléma, hogy fizikai értelemben hol helyeznénk 
el  egy adott  beruházást.  Kisebb beruházások is  elégségesek  lennének.  A jövőre induló és  ma 
látható kormányzati kedvezményekkel kapcsolatban elmondja, hogy járulékkedvezmény évek óta 
van. Az Alpolgármester úr által említett támogatás az egyébként kedvező kamatozású hitel lesz. 
Ami a vízdíjat illeti, egyetértését fejezi ki. Reflektálva a Polgármester Asszony által említett 100 
Ft-os vízdíj árcsökkentésre, az 2006 előtt történt, akkor egy 500 Ft-os vízárhoz képest volt 100 Ft, 
az 20%-os csökkentésnek felet meg. Ma ez a vízár 725 Ft., úgy emlékszik, hogy ez nettó. (Székyné 
dr.  Sztrémi  Melinda: Ez  a  bruttó.)  Miközben egyébként  a  Vízmű radikális  létszámcsökkentést 
hajtott végre, az akkori 200 főről 100 főre. Vitatja, hogy a Vízmű társaságnak 2006-ban vagy 2007-
ben 400 millió forint hiánya vagy vesztesége lett volna. (Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mert?)  A 
turisztikát  a  fogaskerekű  kisvasút  megépítését  szánalmasnak  tartja.  A korábbi  12  milliárdos 
wellness  fitnesz,  látványfürdő  ötlete  sem  valósult  meg.  A  21-es  út  ügyében  jelzi,  hogy 
dokumentumértékűen elérhető a Bajnai-kormány kormányhatározata, amelyben rögzíti a 21-es utat 
és mellérendeli azt a 40 milliárd forint körüli összeget, amibe ez kerül. Ezt a FIDESZ kormány az 
első  intézkedései  között  hatályon  kívül  helyezte.  Két  területen  nem  történtek  meg  2010-ig  a 
kisajátítások. Miniszterelnök úr nem azt mondta, hogy 2014-ig négynyomú lesz a 21-es, hanem azt, 
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hogy majd 2014-ben a 21-es út középső szakaszán kettő darab előző szakaszt jelent Jobbágyitól 
Tarig majd elfog kezdődni valami. Szó nem esett a Heves megyei szakaszokról és szó nem esett a 
Vizslás-Bátonyterenye,  illetve  Mátraverebély  közötti  szakaszról.  Elérhetők  mindazon 
dokumentumok,  amelyek  a  tervezésre,  a  kisajátításra,  a  2010-ben  már  megindított  egyéb 
eljárásokra vagy befejezett eljárásokra vonatkozik. Ami a főiskolát illeti, elismeri, hogy a BGF-et 
az  akkori  kormány  mindössze  14  millió  forinttal  támogatta.  A mostani  kormány  viszont  nem 
támogatta semmivel, hanem elvontak a felsőoktatás támogatásának a felét két lépcsőben és amikor 
a főiskola be fog zárni, egy újabb, egyébként viszonylag nagyméretű üres ingatlannal gazdagszik a 
város. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Pontosít, hogy működési hitelekről beszélt Mezőköves  és Debrecen 
vonatkozásában.  Érdemes  összehasonlítani,  hogy  mekkora  az  egy  főre  eső  bevétel,  de  lehet 
összehasonlítást tenni olyan városokkal, például Miskolccal vagy Szegeddel, ahol Szegeden ma is 
MSZP-s  polgármester van. Miskolcon 2010-ig volt MSZP-s, Péccsel is össze lehet hasonlítani és 
meg lehet nézni ott az egy főre eső adósságállományt és az egy főre eső bevételt. Hangsúlyozza, 
hogy senkinek nem engednek el tartozást. Az állam részben vagy egészben átvállalja az adósságát 
az önkormányzatoknak.

Fenyvesi  Gábor: Tényként  hangsúlyozza,  hogy  miniszterelnök  nem  nagyon  járt  eddig 
Salgótarjánban,  a  kampányokat  kivéve,  főleg,  hogy dolgozni  jöjjön.  Az is  biztos,  hogy azokat 
amelyeket itt a salgótarjániaknak vállalásként felsorakoztatott, meg fognak valósulni. 2006-ban több 
száz  milliós  hiánnyal  találta  magát  szemben  a  közgyűlés.   Említi  a  közoktatás  ügyét  és  a 
munkahelyteremtés kérdésében az ipari park 3-as ütemét. A Salgó Vagyon Kft. 6 éve dolgozik azon, 
hogy tiszta  körülményt  teremtsen  az  út,  a  közművezetékek  területén.  Salgótarjánban  a  kis-  és 
középvállalkozásokban  kell  gondolkodni.  2010-ben  körülbelül  fél  évig  volt  meg  a  működési 
lehetősége  az  országnak.  A 21-es  megvalósult  négy-nyomúsítása  műszakilag  indokolatlan  volt, 
egyenes szakaszokon építettek négy sávot. A tehermentesítő út még mindig nem kapott végleges 
használatbavételi  engedélyt,  a  vasúti  hidat  nem vette  át  senki.  Most  nevesítve  van  a  21-es  út, 
kisajátításra kerülnek a területek és meg is épül. A BGF kérdésében sokig folytak a tárgyalások, 
egyetlen egy lépést nem tett sem a BGF, sem pedig a helyi PSZF annak érdekében, hogy magukat 
kitalálják,  pozicionálják.  Úgy  gondolja,  hogy  az  a  négy-öt  pont,  amiben  megállapodtak 
Miniszterelnök úrral, azok Salgótarján érdekeit szolgálják.

Ercsényi  Ferenc: Az  Ipari  Park  harmadik  ütemével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  nem  a 
terepviszonyok okozzák a befektetők elmaradását. Reméli, hogy Miniszterelnök úr vállalásai meg 
fognak valósulni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Magyar Bálintot és Demszky Gábort károkozásait említi. Kíváncsi, 
hogy  a  2002  és  2010  közötti  időszakban  kormányzati  támogatással  hány  beruházás  érkezett 
Salgótarjánba.

Méhes András: Utal arra, amit Alpolgármester úr mondott a 2007-es költségvetés kapcsán, hogy 
milyen tényadatokkal szembesült a jelenlegi vezetés. Minden egyes költségvetési év előtt az első 
koncepcionálisan  összeállított  költségvetésnél  több  száz  milliós  hiány  mutatkozik  a  végleges 
költségvetés  egyensúlyához  képest,  ez  azóta  is  így  van  minden  évben  attól  függetlenül,  hogy 
történt-e váltás vagy nem az önkormányzat vezetésében. Úgy gondolja, hogy a Miniszterelnök úr 
által vállalt feladatok a város szempontjából üdvözlendők. Különösen ilyennek tartja a vízdíj ügyét, 
amiben valóban az a kettősség érvényesül, hogy egy átvett vizet kapunk és erre a jelentős tételre 
semmilyen  befolyásunk  nincs.  Fontosnak  tartja  azt  is,  hogy  valamilyen  beruházásélénkítő 
kedvezményt fog kapni a város. Azt kevésbé tartja jónak, hogy bár az is segít pillanatnyilag, ha a 
közmunkában lesz nagyobb lehetősége a városnak, de hosszú távon nyilván a munkahelyteremtés 
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lehet az, ami ennek a városnak jövőt biztosíthat és jelenleg nem ezt az időszakot éljük. Fontos lehet 
az is, hogy megépüljön a 21-es út. Szeretném azt megélni két év múlva, hogy legalább ennyi a 
jelenleg megépültnek megfelelő új szakasz megépüljön és lehessen rajta közlekedni.

Szabó Ferenc Gábor: Sajnálja, hogy a főiskola tudomány-napi rendezvényén egyetlenegy ellenzéki 
képviselő-társát sem látta. A Miniszterelnök úr látogatásával és a hitelátvállalással kapcsolatban 
elmondja, hogy volt kormány, amelyik 8 év alatt a forrásokat vonta el. Van kormány, amelyik a 
tartozást  viszi  el,  azért  ez  elég  nagy  különbség,  mint  ahogy  miniszterelnökök  között  is  van 
különbség. 

Dóra  Ottó: Megjegyzi,hogy miniszterelnök  ebben  a  városban vagy megyében  többször  is  volt 
dolgozni, legelőször is Antall József miniszterelnök úr 1991-ben, itt hirdette meg a megyeházán a 
kvázi  kormányülésen  a  Nógrád  megyét  támogató  500  milliós  programot.  A  következő 
miniszterelnök  Boross  Péter  úr  rövid  ideig  volt.  A  következő  miniszterelnök,  Horn  Gyula 
háromszor járt Salgótarjánban, mind a háromszor dolgozni, kétszer az Acélgyár és Öblösüveggyár 
volt a látogatás célja. Mind a két alkalommal milliárdos nagyságrendű vagy fejlesztési, vagy más 
pénzügyi támogatást kapott a két vállalat. Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején egyszer volt 
itt,  de talán ő is  hasonlóan kampány,  Medgyessy Péter  is  valóban kampány idején,  Gyurcsány 
Ferenc  dolgozni,  és  járt  Bajnai  Gordon  is  miniszterelnökként  a  tehermentesítő  úr  átadásán. 
(Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: nem  volt  még  Miniszterelnök)  Helyesbít,  hogy  miniszterként, 
amikor polgármester asszony Erdélybe sietett kirándulni (Székyné dr. Sztrémi Melinda: tévedés, ott 
volt). Szabó képviselő úr felvetésére egyetért azzal, hogy a kis- és középvállalkozásokból nekünk 
kicsiket kell támogatni, de a kormányzati támogatást vagy a kormányzati segítséget a közepeshez 
kellene  kérni,  részint  a  működőkhöz,  részint  a  majdani  működőkhöz.  Ami  a  különböző 
konferenciákat illeti, jelzi, hogy nem kap meghívót. Az említett program nem a Főiskola konkrét 
szervezésében zajlott.  Igyekszik elmenni, ahogyan a TIT által szervezett Tudomány Napin ott volt 
és meghívás ellenében elmegy minden olyanra, ahol a város jövőjével kapcsolatos kérdésekről van 
szó.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  elsikkadt  programokról  eszébe  jut,  hogy  sikkadt  itt  el  a 
gyémántcsiszoló program. Bajnai Gordonnak a tehermentesítő út átadása alkalmával megmutatta  a 
Kodály Zoltán  Tagiskolát,  amely nem kapott  támogatást,  mert  MSZP-s  döntésre  csak  a  falusi 
iskolák jutottak támogatáshoz. Azután a megyei jogú városok is kaptak ezekből a pályázatokból. 

Eötvös Mihály: Az adósságállománnyal kapcsolatban két fontos adatot mond: 2011. december 31-
én Pécsnek 43 milliárd 698 millió Ft volt az adósságállománya, Miskolcnak 35 milliárd 378 millió 
Ft,  Szolnoknak  22  milliárd,  Szombathelynek  20  milliárd,  Nyíregyházának  19  milliárd, 
Dunaújvárosnak 18 milliárd.  Az egy főre eső adósságállomány tekintetében Dunaújváros 375 ezer 
Ft-tal vezet, Miskolcnak 211 ezer, Szombathelynek 255 ezer, Nyíregyházának 165 ezer Ft volt az 
adósságállománya.  A működési  hitellel  kapcsolatban nagyon sok önkormányzat  azt  tette,  hogy 
folyószámla hitel keretet nyitott meg, volt, akinek 2 milliárd, volt akinek 3 milliárd, Debrecenben 5 
milliárdos  folyószámla  hitel  keret  volt,  nem építették  be  a  költségvetésbe  úgy mint  mi,  hogy 
működési hitelt vettek fel. Az önkormányzatok alkalmazták azt is, hogy önkormányzati cégekkel 
vetettek fel kölcsönt, ami nincs ebben a hitelállományban. Miskolc esetében az ottani holding 10 
milliárd Ft-os kölcsönt vett fel, amit az önkormányzat használt föl. Volt erre nálunk is példa, mert a 
Csatornaműnél  250  millió  Ft-ot  felvetettek,  amit  az  önkormányzatnak  adtak  át.  A munkahely 
kérdésében arról tud beszámolni, hogy hány munkahely szűnt meg. Az Acélgyár és Öblösüveggyár 
megszűnt. Már most tarolják z épületet is. Az Üveggyapot megmentéséért a kormány semmit se 
tett. A Vegyépszernél körülbelül 1200 munkahely szűnt meg. 2008-2010 között Magyarországon 
körülbelül 100 ezer munkahely szűnt meg. A szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatban elmondja, 
hogy eddig tényleg csak kamattámogatást adott a beruházóknak, a tervezet szerint nemcsak olcsó 
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hitelt fog biztosítani, hanem ezeknek a cégeknek külön pályázati lehetőségeket fognak kínálni.  Azt 
szeretnék, hogy a 2014-2021. közötti Uniós források 80 %-a a vállalkozásokhoz kerüljön. Hosszú 
távon el lehet indítani egy fejlődést. Ez ennek egy kiegészítője lehet a közfoglalkoztatás, amelynek 
keretében az önkormányzat el tudja majd azokat a felújításokat, karbantartásokat végezni, amire 
eddig nem volt pénz.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az URSA kérdését veti fel, a cég akkor az országból vonult ki. 

Dóra Ottó: Visszautal az adósságelengedésre, Nógrád megye 131 önkormányzatából 100 érintett. 
Ami a munkahelyteremtést illeti, a Mitchuba, illetve a Sinia jelentős támogatást kapott, a többedik 
fejlesztéséhez. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Sinia most is kapott nagyon komoly, jelentős állami támogatást az 
Orbán kormány időszakában is, tehát ilyen kormányokon átívelő vállalkozásról van szó. Örömét 
fejezi ki, hogy itt van, illetve terjeszkedik tovább Nagybátony irányába. 
További  hozzászólás  hiányában  összegzi,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatóban  tájékoztatta 
Képviselő-társait Miniszterelnök úr salgótarjáni látogatásáról. Azt vállalta, hogy 2014. január 1-ig 
a város összes adósságállományát átvállalja Magyarország kormánya. Valamilyen módon megteszi, 
hogy ne legyen 2014-es költségvetésünkben hitel. Azt vállalta, hogy jelentős mérték, aki dolgozni 
szeretne  Salgótarjánban,  az  fog  tudni  dolgozni.  Azt  vállalta,  hogy  az  olyan  gazdálkodó 
szervezeteknek, amelyek olyan fejlesztést és olyan tevékenységet hajtanak végre, végeznek, hogy 
importot  váltanak ki,  komoly támogatásokat  fog adni  Magyarország kormánya,  és  azt  vállalta, 
hogy azok a  fejlesztések,  az  a  turisztikai  fejlesztés  csomag,  amelyet  a  város  éveken keresztül 
elkészített, ez támogatásra alkalmas. Nagy előrelépésről van szó.

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

10 perc szünetet rendel el.

A szünetet követően a jelenlévő képviselők száma 15 fő.

1.)  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:A  szokásos  havi  rendelet-módosítás  a  civil  szervezetek 
decemberi  jótékonysági  és  egyéb  karácsonyi  rendezvényei  kapcsán  merülnek  fel, 
átcsoportosítás 
jelenik meg az előirányzatok között. Ismerteti a rendeletmódosítás lényegi elemeit:
• Az Általános tartalék  a  Közművelődési feladatok, Sportfeladatok, Ifjúsági feladatok, 

valamint az Oktatási feladatok címekről átruházott hatáskörben történt átcsoportosítások 
előirányzati rendezése;

• Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012.  november  29-i  ülésén  hozzájárult 
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 
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névértékű  Erzsébet-utalványban,  valamint  az  ezen  juttatás  kifizetését  követően 
rendelkezésre  álló  maradvány  terhére  jutalmazásban  részesüljenek,  melyhez  szükséges 
előirányzatok közötti átcsoportosítások előirányzati rendezése;

• A  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  személyi  juttatás  kiemelt  előirányzatánál  keletkezett 
5.000 eFt-os előirányzati hiány rendezése;

• A  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Beszterce-lakótelepi 
Tagiskolájában,  valamint  a  Kodály  Zoltán  Tagiskolában  megvalósuló  referencia-
intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat  7.604 eFt-os 
átmeneti finanszírozásának előirányzati rendezése;

• A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
„Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán  8.975 e Ft  támogatásban 
részesült, melynek előirányzati rendezése;

• Az   5/2012.(III.1.)  BM  rendelet  alapján  elnyert  36.000  eFt-os  „Önkormányzati 
felzárkóztatási támogatás 2012” pályázati összegből építőanyagok beszerzésére fordítandó 
4.798 eFt előirányzati rendezése;

• Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  198/2012.  (IX.27.)  Öh.  sz.  határozatában 
jóváhagyta  a  TÁMOP 5.3.6-11/1  kódszámú pályázati  felhívásra  a  "Zöldfa  úti  komplex 
telep-program" című pályázat benyújtását. A pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó 
Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének, és a pályázat előkészítési költségeinek  3.000 
eFt-os előirányzati rendezése.

Jelzi, hogy az adatok pontosítása miatt a költségvetési rendelet módosításához kiegészítés lett 
megküldve, amelyre a következők miatt volt szükség:  

A   köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti köznevelési intézmények 
átadásának  előkészítése  szükségessé  tette  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon intézmény létszámának  4 fővel,  az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat intézmény létszámának  1 fővel  történő 
csökkentését,  valamint  ehhez  kapcsolódóan  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági 
Szolgálata intézmény létszámának  9 fővel történő megemelését, melynek rendezéséhez a 
Rendelet 5. számú mellékletét is módosítani kell.

A Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 2 tartózkodás és 5  
igen  szavazat  mellett  támogatta  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  többsége  támogatta  az  
előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 7 igen és 3 nem mellett támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi,  
Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-módosítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkotta:
[A 43/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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2.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
2013. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Köszönti  könyvvizsgáló  asszonyt.  Az  államháztartásról  szóló  törvény  alapján  január  1-je  és  a 
költségvetési  rendelet  elfogadásáig  tartó  átmeneti  időszak  gazdálkodásáról  szóló  rendelet 
szabályozza  az  önkormányzat  működésének  folyamatos  vitelével  kapcsolatos  gazdálkodási 
szabályokat. Felhatalmazást ad a polgármesternek, az intézmények vezetésének, illetve megbízási 
szerződés  alapján  a  Salgó  Vagyon  Kft.-nek,  hogy  az  önkormányzat  bevételeit  folytatólagosan 
beszedje, és kiadásait finanszírozza. Figyelembe lett véve az intézmények átvétele, mint a múzeum 
és a könyvtár, a köznevelési intézmények elkerülése, a polgármesteri hivatal átszervezése, az Utazás 
kiállításon  való  részvétel,  a  néptáncművészetért  Közalapítvány  működésének  biztosítása.  Ezzel 
kapcsolatban kiemeli, hogy a támogatás emelését javasolja, hiszen a nógrádosok és az utánpótlás/ 
olyan munkát végez, amely támogatásra érdemes. 
A rendelet korlátozásokat is tartalmaz, hiszen az önkormányzati támogatás csupán az intézményi 
alapfeladatok  működési  feladatainak  finanszírozására  használható  fel,  illetve  új  feladat 
megvalósítása csak saját bevételből, illetve külön közgyűlési döntés alapján lehetséges. 
Új felhalmozási feladat csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalható.
Azon meghatározott feladatok megvalósításához, amelyeket az átmeneti időszakban a Közgyűlés 
fontosnak tart, egy keretösszeg tartozik, ami biztosítja a megfelelő színvonalú megvalósítást.
Az  átmeneti  gazdálkodás  időszaka  alatt  kialakulhat  olyan  rendkívüli  helyzet,  amikor  az 
önkormányzati érdek érvényesítése, érvényesíthetősége szempontjából haladéktalanul döntést kell 
hozni,  mivel  a  döntés  elmaradása  előnyvesztést,  esetleg  kárt  okoz,  illetve  később  jelentős 
többletkiadást  eredményez.  Ezen  rendkívüli  helyzetek  kezelésére  lehetőséget  kell  biztosítani  a 
polgármesternek,  amelyekhez  szükséges  a  jegyző  szakmai  ellenjegyzése  is.  Az  előterjesztés 
kiküldésére pótlólag került sor.

A Gazdasági, Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 2 tartózkodás és 5  
igen  szavazat  mellett  támogatta  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  többsége  támogatta  az  
előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 2 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, az  
Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  4  igen  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 44/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

 3.) Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III.27.) Ör. 
sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
A napirend tárgyalásához meghívott: Dr.  Bablena Ferenc,  a  Salgó Vagyon Kft.  Felügyelő 
Bizottságának elnöke
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Jelzi,  hogy Dr.  Bablena  Ferenc  meghívást  kapott,  de  nem tud  jelen  lenni,  viszont  a  Felügyelő 
Bizottság egy tagja jelen van. A Közgyűlés 2008-ban fogadta el az önkormányzat hosszú távú (10 
éves) bérlakás gazdálkodási koncepcióját, mely célul tűzte ki az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások számának csökkentését, ennek keretében a szórványlakások értékesítését, a komfort nélküli 
kolónia típusú lakások, valamint a városrehabilitációval összhangban lévő lakások bontását.
2008. óta összesen 81 db bérlakást értékesített,  valamint 138 db bérlakást bontott le életveszély 
miatt a Salgó Vagyon Kft. 
Az értékesített, valamint lebontott lakások kivezetése szükséges a lakásbérlemények lakbéréről és a 
lakbértámogatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  mellékletéből,  mely  tartalmazza  a  bérlakások 
bérleti díját.

A Salgó  Vagyon  Kft.  elemzéseket  végzett  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakásállományra 
vonatkozóan, mely szerint a jelenleg alkalmazott bérleti díjak – amennyiben minden lakásban lenne 
bérlő és fizetné a bérleti és közüzemi díjakat – megfelelő fedezetet nyújtanának a működtetéshez, 
beleértve a hitellel kapcsolatos költségeket. Nem a lakbérek mértéke okozza a problémát, hanem a 
fizetési szándék és lehetőség nagymértékű romlása. Mindezekből következően a javaslat a bérleti 
díjak  emelését  nem  tartalmazza.  A Felügyelő  Bizottság  véleménye  pótlólag  lett  megküldve  a 
képviselők részére. 
 
A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság támogatta  a javaslatot,  a  Népjóléti  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Méhes András: Kérdezi, hogy a Garzon épületében hány üres lakás van? Összességében a bérlakás 
állománynak hány %-a üres, illetve történt-e olyan elemzés, mint a nem lakáscélú helységeknél, 
hogy díjcsökkenéssel el lehetne-e érni a lakóknál a bevételek növelését. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Válaszul elmondja, hogy a bérlakásokban nagyobb részt olyan lakik, 
akiknek a fizetési hajlandósága nem a tartozás nagyságától függ. Ezek egy részét sikerült rendezni 
azáltal,  hogy lebontottuk a kolóniákat,  hiszen többségében ezekben a bérlakásokban laktak.  Az 
értékesítések során láthattuk, hogy akik hajlandóságot mutatnak, de nincs olyan jövedelmük, az 
tudott segítséget adni, hogy akkor megvásárolhatták egy méltányos összegért. 

Tatár Csaba: Dinamikusan változik az üres lakásoknak a száma és aránya. A Garzonban  50 üres 
lakás van. A Garzonban fejlesztésre készülünk, amely a kaputelefon és a lift felújítását,  valamint 
az aula résznek, a fogadó térnek a felújítását jelenti, hátravan a villamos felújítás és a a szellőző 
rendszer,  robbanókapuk  és  egyebek  beépítése.  Ez  igen  komoly  feladat,  és  a  városi  fejlesztési 
rekonstrukciós  programban  szerepel.  Összességében  több,  mint  200  üres  lakás  van,  de  ennek 
jelentős része 50-70 közötti  az,  ami már le van falazva.  A bontására azonban még nem tudtak 
intézkedni, hiszen vagy egy háztömbben van, van még benne bérlő, vagy rosszhiszemű használó, 
akivel szemben eljárás van folyamatban. Nagyjából 800 ügyet görgetnek, melyben vannak több 
éves lezáratlan fejezetek is. A bérlakás-állomány fenntartása egy hihetetlenül rossz és kedvezőtlen 
üzletág a város részére, és nem kötelező feladat bérlakásokat fenntartani. A Garzon, Rákóczi út 
184.,  Gorkij,  a  Hősök  út  22.  megóvásán,  fejlesztésén  gondolkodnak  és  megpróbálnak  olyan 
bérlőket odairányítani, akik tudják is a bérleti díjat fizetni. A rezsi költségek kifizetése is legalább 
ilyen fontos kérdés. A bérleti díjakat 5-10%-os csökkentése semmit nem ér. Nagyon rossz a fizetési 
fegyelem, mely komplex megoldást igényel.  Mi most  elkezdtük a nem lakáscélú ingatlanoknál 
modellezni azt, hogy mi van akkor, ha igen jelentős, 30-50%-os csökkentésben gondolkodunk. Ki 
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kell várni a végét, hogyan viszonyul a vállalkozói társadalom ehhez, illetve hogyan élénkülnek 
meg Salgótarjánban azok a lehetőségek,  amikről  szót  váltottak korábban,  hogy pénzeknek kell 
Salgótarjánba  beáramolni,  munkalehetőségek  fognak  nyílni,  és  akkor  Salgótarján  átlagos 
jövedelemszintje  is  lényegesen  jobb  lesz.  Vélhetőleg  azoknak  az  embereknek  is,  akik  a 
bérlakásokban  laknak.  Nagyon  liberálisak  és  nagyon  megengedőek  a  különböző 
részletfizetéseknél, akinél látják a szándékot, segítséget nyújtanak. Lakáscseréket alkalmaznak, ami 
lehetővé teszi majd az elavult kolóniák bontását. Különösen krízis terület az Acélgyári út vagy a 
Ferenc telep. Egy megfelelő program mentén fognak haladni ebben a témában.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztat, hogy a fogadóóráján megjelent egy lakó a garzonházból, 
aki jelezte, hogy nem a bérleti díj kifizetése okozza a gondot, hanem a magas rezsiköltség. Jelzi, 
hogy nem folyik telepítés a Garzonba. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 45/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör. sz. rendelet 
módosítására

Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója

A napirend tárgyalásához meghívott: Cseklye Károly, a Salgótarjáni Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés rendeletben állapította meg a temetkezési és kegyeleti 
szolgáltatás  díjait.  A rendelet  megalkotása  óta  eltelt  időszak  tapasztalatai  alapján  a  díjrendszer 
változtatása indokolt,  valamint a díjelemek értékkövetése tekintetében is szükség van a rendelet 
módosítására. Az új központi temető és az egyéb temetők tekintetében az eddig alkalmazott sírhely 
használati díjkülönbség elérte célját. Az új temetőben való temetkezés általánosan elfogadottá vált, 
ezért célszerű a sírhely használati díjak egymáshoz történő közelítése, ami az új központi temető 
esetében 7 %-os, az egyéb temetőknél 3 %-os díjemelést jelent. Szükséges továbbá egy új díjtétel - 
a  „Temető  használati  díj  sírnál  való  búcsúztatás  esetén”  –  bevezetése,  melynek  mértéke  a 
mindenkori ravatalozó használati díj 50%-a. Mindezek figyelembevételével az előterjesztés 2013. 
évre vonatkozóan átlagosan 5%-os díjemelésre tesz javaslatot, kivéve a ravatalozó használati díjak 
esetében,  ahol  a  2012.  évhez  képest  50 %-os  díjcsökkentést irányoz  elő,  ugyanis  sok  panasz 
érkezett amiatt, hogy magas a ravatalozó használati díja, ezért arra kényszerülnek az emberek, hogy 
a sírnál búcsúztassanak. Az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítés, valamint felügyelőbizottsági 
vélemény pótlólagosan lett megküldve. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 46/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5.) Javaslat  a települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendelet  módosítására

Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója
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A napirend tárgyalásához  meghívott:  Ispán Andor,  a  VGÜ Kft.  Felügyelő  Bizottságának 
elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  Ispán  Andort,  a  VGÜ  Kft.  Felügyelő  Bizottságának 
elnökét.  Elmondja,  hogy a hulladékkezelési  közszolgáltatás  díjánál  is  rendeletet  kell  alkotnunk, 
erről szól az előterjesztés. A díjkalkulációra vonatkozóan megfogalmazott önkormányzati elvárás az 
volt, hogy a tervezésnél a társaság 2012. évi várható költségeiből kell, hogy kiinduljon. A 2013. évi 
költségek  meghatározásánál  a  jelenleg  ismert  adó  és  járulékfizetési  kötelezettségeiket  vették 
figyelembe, béremeléssel nem számoltak.  Itt annyiban módosulás lett  lesz, hogy a költségvetési 
törvény  viszont  számol  minimálbér-emeléssel,  amelyet  be  kell  építeni.  A  személyi  jellegű 
ráfordításokon kívüli költségek esetében  pedig az inflációs emelkedést vették alapul. Mindezek 
alapján 4,2 %-os mértékű díjemelést tartalmaz az anyag. 

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

  Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 47/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6.) Javaslat a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjairól szóló 36/2010. (XII. 16.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény azt mondja, hogy 2013. január 
1-jétől  a települési  önkormányzat  az általa  fenntartott  óvodában és a  közigazgatási  területén az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben biztosítja az 
étkeztetést  a gyermekek és a  tanulók számára.  Ennek értelmében új  feladatként jelenik meg az 
önkormányzat  közigazgatási  területén  működő  oktatási  intézményekben  tanuló  gyermekek 
étkeztetése.  A javaslat  azt  tartalmazza,  hogy  ebben  az  intézményben  is  a  gyermekétkeztetést 
Salgótarjánban közbeszerzésen elnyert Sodexo Magyarország Kft. végezze. A törvény szerint, ha a 
gyermekétkeztetést  a  települési  önkormányzat  biztosítja,  úgy  az  intézményi  térítési  díjat  is  a 
települési önkormányzat állapítja meg. A január 1. napjától érvényes térítési díjakat is tartalmazza a 
rendelet-tervezetünk. 

Fekete Zsolt: A bizottsági vélemény mellett elmondja, hogy a 3 nem azért született meg a 7 igen 
mellett, mert a gyermekétkeztetés kapcsán a 6%-ot, mert infláció feletti mértékű, nem támogatják.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Pontosítja képviselő urat azzal, hogy a cég javaslata volt a 6%. A 
városvezetés pedig a tárgyalások során 5 %-ot vagy 4,2 %-ot javasolt, végül 5%-ban egyeztek meg.

A Népjóléti Bizottság 7 igen és 3 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést, a Gazdasági,  
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést,  a  
Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen és 5 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 250/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
törvény) értelmében a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és új feladatként a 
közigazgatási  területén  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  nevelési-oktatási 
intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési  napokon, illetve az iskolai 
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 
A Közgyűlés utasítja a KIGSZ vezetőjét, hogy a Sodexo Magyarország Kft-vel kösse meg 2013. 
január 1-től 2014. június 30-ig bezárólag az önkormányzat közigazgatási területén lévő, az állami 
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  Borbély  Lajos  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium étkeztetési feladatai ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést.

Felelős: Maruzs Viktória KIGSZ igazgató
Határidő: 2012. december 31.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 48/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

7.) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.27.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A működési  szabályzat  jelenlegi  módosítását  két  körülmény 
indokolja. Az egyik, hogy január 1-jétől megkezdi működését a salgótarjáni járási hivatal, amelynek 
kialakításával  kapcsolatban,  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosításáról  már  az  októberi 
Közgyűlésen  döntés  született.  Ennek  értelmében  a  járáshoz  átkerülő  feladat-és  hatáskörök 
ellátására,  valamint  egyéb  funkcionális  feladatokra  a  Polgármesteri  Hivatal  a  foglalkoztatotti 
létszáma  25%-ának  megfelelő,  39  fő  köztisztviselő  és  munkavállaló  átadásáról  kell,  hogy 
gondoskodjon.  A jelentős  államigazgatási  feladatcsökkenés  és  az  ezzel  járó  létszám-változás  a 
hivatal  szervezeti  átalakítását  is  indokolta.  Emiatt  csökken  a  hivatal  irodáinak  száma,  illetve 
összevonásra kerülnek bizonyos irodák, ezért felhívja a figyelmet, hogy 2006-ban  10 fölötti volt az 
irodák  száma,  most  pedig  a  6-ra  csökken,  amely a  hatékony feladatellátást  szolgálja.  A másik 
körülmény pedig, hogy január 1-jétől az önkormányzat fenntartásába kerül a jelenlegi Balassi Bálint 
Megyei  Könyvtár  és  Közművelődési  Intézet.  Köszönti  Molnár  Éva igazgató  asszonyt,  illetve  a 
Nógrád  Megyei  Múzeumi  Szervezet  dr.  Szirácsik  Éva  igazgatónőt.  A két  intézmény  átadás-
átvételével  kapcsolatban  is  számos  szabályozási  kérdés  merül  fel,  ezekkel  a  hatáskörökkel  a 
Közgyűlés  tehermentesítése  érdekében  célszerű  a  Népjóléti  Bizottságot  megbízni.  A  teljes 
felülvizsgálatra azt a javaslatot tette Jegyző úrnak, hogy a januári közgyűlésen tárgyalják.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi  
Bizottság  támogatta  az  előterjesztést,  a  Népjóléti  Bizottság  3  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
támogatta az előterjesztést.
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  Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  3  nem  szavazat  ellenében,  2  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
[A 49/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

8.) Javaslat  a  "MENEDÉK"  Családok  Átmeneti  Otthona  2012.  évi  tevékenységéről,  az 
ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 

Szervezetének igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztat, hogy az előterjesztő Juhászné Kincses Helén, a Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének igazgatója helyett Rácz Ákosné, a Családok Átmeneti
Otthonának vezetője van jelen, kéri, hogy jöjjön le az első sorba.  Az  Önkormányzat és a Magyar 
Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezete  2003.  december  12-én  kötött  ellátási  szerződést  a 
Vöröskereszt által fenntartott „Családok Átmeneti Otthona” intézményében férőhely betöltésére, a 
jelenleg hatályos szerződés szerint 3 darab férőhelyet jelent. Az ellátási szerződés 10. pontja szerint 
a Vöröskereszt az általa nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról a Közgyűlés előtt 
évente  egy  alkalommal,  legkésőbb  december  31-ig  beszámol.  A  Vöröskereszt  ennek  a 
kötelezettségének tett eleget.

Fekete Zsolt: Elmondja, hogy a bizottság a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthonának 2012. évi 
tevékenységét megismerte, munkáját nagyra tartja és köszönetét fejezte ki az ott dolgozóknak.

Az Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  Magyar  Vöröskeresztnek  a  Családok  Átmeneti 
Otthonának  a  működtetését.  Elmondja,  hogy  az  adventi  időszakban  is  olyan  karitatív 
rendezvényekre gyűjtésekre kerül sor, amelyet a Vöröskereszt koordinál, nagy segítséget nyújt a 
rászorulóknak. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 251/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2012. évi 
tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9.) Javaslat a köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint 2013. január 1-jétől 
az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű  gyermekek  óvodai  nevelése  kivételével.  Az  állam  köznevelési  közfeladat  ellátásában 
fenntartóként  részt  vevő szerv a  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ.  Nógrád megyében a 
napokban  megtörtént  Marekné  dr.  Pintér  Aranka,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 
igazgatója  jelenlétében  a  6  járási  tankerületi  igazgatónak  a  bemutatása.  Most  zajlik  az 
Intézményfenntartó Központ személyi állományának feltöltése, most szükséges dönteni az átadás-
átvétellel  kapcsolatos  kérdésekről  a  közgyűlésnek.  A Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon intézménye, a Bolyai János Gimnázium, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat,  valamint  a  Váczi  Gyula  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  működtetése  marad  a  továbbiakban  az  önkormányzat  feladata.  A 
szakképző intézmények esetében nemcsak a fenntartást, hanem a működtetés is átkerül az államhoz, 
így  arról  az  önkormányzatnak  nem kell  gondoskodnia.  Az   intézmények  feladatainak  ellátását 
szolgáló ingatlan és ingó vagyon – az étkeztetés, illetve az előbb említett működtetési feladatok 
ellátáshoz szükséges helyiségek kivételével – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes 
használatába kerül. A jelenleg az önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák (Madách Imre 
Gimnázium  és  Szakközépiskola,  a  Stromfeld  Aurél  Gépipari,  Építőipari  és  Informatikai 
Szakközépiskola,  a  Táncsics  Mihály Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola)  fenntartása mellett a működtetéséről is a KIK fog gondoskodni. 
Ebben  az  esetben  a  feladat  ellátást  szolgáló  ingatlan  és  ingó  vagyon  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  ingyenes  vagyonkezelésébe  kerül.  Mindkét  esetben  a  tulajdon  az 
önkormányzatnál marad, a működtetés esetén ingyenes használatról van szó, egyébként ingyenes 
vagyonkezelés jelenik meg. Az átadás-átvétel feltételeit az önkormányzat és a KIK között kötendő 
megállapodás rögzíti. Ezt a megállapodást hosszú előkészítés előzte meg a törvény tervezetének 
ismeretében,  illetve  a  hozzá  kapcsolódó  jogszabályok  módosításainak ismeretében.  Megköszöni 
valamennyi  intézményvezetőnek  és  a  dolgozóknak,  valamint  az  irodavezetőnek  a  munkát.  A 
gazdaságvezetők KIGSZ-be való állományba vétele, átvétele biztosítja azt, hogy ők a továbbiakban, 
mint gondnokok tudnak megjelenni az intézményekben és a működtetést segítik, illetőleg a takarító 
és a karbantartó állománynak a KIGSZ-en keresztüli munkavégzés helyének meghatározása is ilyen 
módon fog megtörténni. Senki nem kerül az utcára az átadás-átvétel következtében, és mindenkinek 
folyamatos a munkaviszonya és megtalálja a helyét a rendszerben. Az átadás-átvételi megállapodás 
tartalmazza  az  intézmények  körét,  a  megfelelő  munkaköröket  és  a  foglalkoztatotti  létszámot,  a 
tárgyi eszközöket, gépjárműveket, ingatlanokat, infokommunikációs eszközöket,  jogvédelem alá 
eső  termékeket,  a  követelés  és  adósságállományt,  a  folyamatban  lévő  peres  ügyeket,  tervezett 
közbeszerzéseket,  szerződéseket,  hazai  és  Európai  Uniós  társfinanszírozású  projektek  adatait, 
hozzájuk kapcsolódó szerződésállományt.  A törvény kimondja,  hogy a települési  önkormányzati 
társulás állami köznevelési alapfeladatot január 1-jétől nem láthat el. Az önkormányzatnak volt egy 
ilyen társulásunk Mátraszele községgel, a Mátraszelei Általános Iskolával, amely kizárólag állami 
köznevelési  feladatot  lát  el,  ezért  most  indokolt  a  Társulás  megszüntetése.  Vincze  László 
polgármester úr a közgyűlés előtt juttatta el Mátraszele Község képviselő testületének határozatát, 
amely  így  szól:  „Mátraszele  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  a  Salgótarján-
Mátraszele  Általános  Iskolai  Társulás  megszüntetésére  irányuló  megállapodást  a  határozat 
melléklete  szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyző  a  megállapodás 
aláírására. Mátraszele, 2012. december 12.” Mátraszele meghozta a döntését, ezzel a mai döntéssel 
kerül  pont  ennek  a  társulásnak  a  megszüntetésére.  Ennek  a  gyakorlati  indoka  az,  hogy  a 
kistelepülési  önkormányzatok vonatkozásában nem csak a fenntartás, hanem a működtetés is az 
államhoz  kerül.  A héten  megtörténhet  a  megállapodás  hivatalos  aláírása  is.  Bizottságok  nem 
tárgyalták az anyagot, Dóra Ottó képviselő úr napirend előtt jelezte, hogy későn kapták meg, ezért 
már a bizottsági ülésre nem tudott elkerülni.
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fenyvesi Gábor alpolgármester kiment a teremből, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 252/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  egyes  köznevelési  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló,  1.  számú  melléklet  szerinti  megállapodást  és  a  megállapodás 
elválaszthatatlan  részét  képző mellékleteket  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. december 15.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján-Mátraszele  Általános 
Iskolai  Társulás és a társulási  megállapodás 2013. január 1.  napjával,  közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának  és  Mátraszele  Község  Önkormányzatának  –  a  társulás 
megszűnéséből  fakadó  –  jogait  és  kötelezettségeit  rögzítő,  2.  számú  melléklet  szerinti 
megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. december 15.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  pontban 
meghatározott intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2012. december 15.

10.)Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Köszönti Molnár Évát és dr. Szirácsik Évát, akik innentől kezdve állandó meghívottjai lesznek a 
közgyűlésnek. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvény utal  a megyei  múzeumok, könyvtárak,  közművelődési intézmények fenntartásáról 
szóló  Kormányhatározatra,  amely  alapján  január  1-jétől  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és 
Közművelődési Intézet, illetve a Nógrádi Történeti Múzeum, mint intézmény a város fenntartásába 
kerül. Tulajdonképpen a Nógrád megyei múzeumi szervezetet vesszük át, mert szintén a törvény 
értelmében a salgótarjáni  múzeum, mint  megyeszékhely múzeum megyei  hatókörrel  rendelkező 
múzeum lesz,  tehát  olyan feladatköröket  fog ellátni,  amely az egész megyére kihat.  Az alapító 
okiratba különböző feladatellátási  körök kerültek.  Így többek között  a régészet.  Nógrád volt  az 
egyedüli megye, ahol ilyen szétszaggatott múzeumi szervezet volt, a különböző múzeumi szakágak 
különböző városok múzeumaiba voltak elhelyezve. Külön döntéseket kellett meghozni arról, hogy a 
régészet  visszakerüljön  a  megyeszékhelyre.  Komoly  előkészítés  előzte  meg  a  múzeum  és  a 
könyvtár átvételét. Megköszöni L. Simon László államtitkár úr és dr. Hammelstein Judit helyettes 
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államtitkár  asszony,  illetve  Víg  Annamária  főosztályvezető  asszony  segítségét.  A finanszírozás 
kérdésében  kedden  szavaz  a  parlament.  Az  átadás-átvétel  okán  az  alapító  okiratokról  és  a 
névhasználatról is dönteni kell. A könyvár esetében az egyik ok a névhasználati változásnak az, 
hogy a közművelődési  feladatok kikerülnek a könyvtár feladatköréből,  ebből  következően ott  a 
javaslat az, hogy Balassi Bálint Megyei Könyvtár legyen. Továbbra is megyei feladatellátása lesz a 
könyvtárnak, a kistelepülési fiókkönyvtári, mozgókönyvtári feladatokat is ellátja. Igazgatónő arról 
adott tájékoztatást, hogy 110 körüli azon települések száma, amelyekkel már előzetesen egyeztetett, 
hogy a könyvtár fogja ellátni a fiókkönyvtári feladatokat. Erre is van állami támogatás. A múzeum 
esetében  pedig  egy  olyan  javaslattal  éltek,  amely  időszer  volt.  Korábban  ezt  a  salgótarjáni 
múzeumot  Nógrádi  Sándor  Történeti  Múzeumnak  nevezték.  Aztán  elkövetkezett  egy  időszak, 
amikor kínos volt már Nógrádi Sándor nevét használni, ezért egy nagyon egyszerű változtatással 
levették  a  keresztnevet,  és  úgy tűnt,  hogy a  vezetéknév átváltozik  megye  névvé,  tehát  így lett 
Nógrádi Történeti Múzeum Salgótarjánban. Azt javasolta, hogy egy olyan emberről kapja a nevét a 
salgótarjáni  múzeum, aki  nagyon sokat  tett  annak érdekében Dr.  Förster  Kálmán mellett,  hogy 
Salgótarján  és  térsége  fejlődjön,  hogy  a  közművelődés,  a  kultúra  a  muzeális  értékek,  a 
földtudomány fejlődjön, ő pedig nem más, mint Dr. Dornyay Béla. A múzeum megyei hatókörű. 
Tájékoztatja a Képviselőtársakat, hogy az MNV Zrt.-vel is megindulnak a tárgyalások. Nem titkolt 
szándéka Salgótarjánnak több más megyei jogú várossal, hogy szeretnék egy következő körben a 
vagyont is kapni a múzeumok és a könyvtárak esetében. Erről is folynak tárgyalások, a szaktárca 
támogatja  az  önkormányzatokat  ebben.   Bizottságok  nem tárgyalták  és  utólag  egy  kiegészítés 
kiosztására került sor. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fenyvesi Gábor alpolgármester visszajött a terembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.

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

Szám: 253/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény módosításáról szóló  2012. évi CLII.  törvény 30. § (1) bekezdése alapján 
2013. január 1-től  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Balassi  Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet fenntartását átveszi a Nógrád Megyei Intézményfenntartó 
Központtól.

a) A Közgyűlés elfogadja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet alapító 
okiratát módosító okiratot az 1. számú melléklet szerint. A költségvetési szerv neve Balassi 
Bálint Megyei Könyvtárra módosul.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Nógrád Megyei  Intézményfenntartó  Központ  és  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő, a 2. számú melléklet szerinti átadás-
átvételi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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c) Az  1.b  pontban  foglalt  döntésre  tekintettel  felkéri  a  Polgármestert a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötendő,  az  ingatlanok  vagyonkezelésére  vonatkozó  szerződés 
megkötésével kapcsolatos előkészítő munkálatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A 2012. évi CLII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-től  Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata a  Nógrád  Megyei  Múzeumi  Szervezet  fenntartását  átveszi  a 
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központtól.

a) A Közgyűlés  elfogadja  a  Nógrád  Megyei  Múzeumi  Szervezet  alapító  okiratát  módosító 
okiratot a 3. számú melléklet szerint.  A költségvetési szerv neve  Dornyay Béla Múzeumra 
módosul.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Nógrád Megyei  Intézményfenntartó  Központ  és  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő, a 4. számú melléklet szerinti átadás-
átvételi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

c) Az  2.b  pontban  foglalt  döntésre  tekintettel  felkéri  a  Polgármestert a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötendő,  az  ingatlanok  vagyonkezelésére  vonatkozó  szerződés 
megkötésével kapcsolatos előkészítő munkálatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Dornyay Béla Múzeum működési engedélyének 
módosítását  készítse  elő  és  a  költségvetési  szerv  átvételét  követően  a  módosítást 
kezdeményezze az Emberi Erőforrások Minisztere felé.
Határidő: a költségvetési szerv átadás-átvételét követően azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A  Közgyűlés felkéri  a Balassi  Bálint Megyei  Könyvtár,  valamint a  Dornyay Béla Múzeum 
igazgatóját,  hogy  készítse  el  az  intézmények  szervezeti  és  működési  szabályzatának 
módosítását és a terjessze azt jóváhagyás céljából a Népjóléti Bizottság elé.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója

Dr. Szirácsik Éva, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója

11./ Javaslat  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  további  működésével  
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Szükséges a KIGSZ alkalmazotti létszámát változtatni, hiszen a köznevelési intézmények személyi 
állományában  lévő  működtetéssel  összefüggő  feladatokat  ellátó  egyéb  alkalmazottak  a  KIGSZ 
állományába kerülnek, illetőleg a múzeum és a könyvtár vonatkozásában a gazdálkodási feladatokat 
is  a  KIGSZ fogja  ellátni,  ebből  következik  az,  hogy az  alapító  okiraton  át  kell  ezt  vezetni.  A 
könyvtár  és  múzeum  tekintetében  a  KIGSZ  és  ezen  intézmények  között  együttműködési 
megállapodás  jóváhagyásával  rögzíteni  kell  a  pénzügyi,  gazdálkodási  feladatok  ellátásával 
kapcsolatos  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  is.  A  KIGSZ-et  és  a  köznevelési 
intézmények  közötti  munkamegosztást  is  érinti  ez  a  döntés,  hiszen  itt  van  egy  korábbi 
megállapodás, amelyet hatályon kívül kell helyezni.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 ellenében a következő határozatot hozta:

Szám: 254/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági 
Szolgálatának alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. a) A Közgyűlés jóváhagyja a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a Balassi Bálint 
Megyei  Könyvtár  között  a  pénzügyi  feladatok ellátásával  kapcsolatos  munkamegosztás  és 
felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet 
szerint.

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Maruzs Viktória Martina, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának

igazgatója
Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója

b) A Közgyűlés jóváhagyja a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és Dornyay Béla 
Múzeum  között  a  pénzügyi  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  munkamegosztás  és 
felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodást a 3. számú melléklet 
szerinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés a 16/2012. (II.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott, a Közoktatási Intézmények 
Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt köznevelési intézmények közötti, a pénzügyi feladatok 
ellátásával  kapcsolatos  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  munkarendjét  rögzítő 
megállapodásokat  –  az  Salgótarjáni  Összevont  Óvodával  kötött  megállapodás  kivételével  – 
2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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4./ A Közgyűlés  a  köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartású  intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (5) bekezdése alapján 
elrendeli a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba kerülő, de továbbra is az önkormányzat 
által  működtetett  köznevelési  intézménynél  jelenleg  foglalkoztatott  –  a  4.  sz.  mellékletben 
feltüntetett – technikai dolgozóknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatánál 2013. 
január 1. napjától történő továbbfoglalkoztatását.

Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12.) Javaslat  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  végrehajtására 
szükséges  döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Köszönetét fejezi ki az előző 3 napirend kapcsán Dr. Romhányi Katalin irodavezető nőnek,  Maruzs 
Viktóriának, valamint köszöni a közgazdasági és a jegyzői iroda háttérmunkáját is.
A 12 napirendhez kapcsolódva elmondja, hogy a törvény szerint az a víziközmű, vagy víziközmű 
létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, amely felett - 
ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba 
tartozik,  jövő év  január  1-jén  az  ellátásáért  felelős,  vagyis  az  érintett  települési  önkormányzat 
tulajdonába kerül.  A tulajdonjog a  törvény erejénél  fogva ingyenesen,  a  tulajdonjoghoz kötődő 
jogokkal és kötelezettségekkel együtt  száll  át  az önkormányzatokra.  A Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.-ben  fennálló  tulajdoni  részesedés  egésze  -  tekintettel  a  kizárólagos  önkormányzati 
tulajdonra - a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a nemzeti vagyonba tartozik, így vonatkozik 
rá a törvény fenti rendelkezése. Ennek alapján elkészült a víziközmű - vagyon átszállásáról szóló 
megállapodás tervezet, mely a határozati javaslat 1. számú melléklete. Ez a megállapodás tervezet 
tartalmazza a kizárólagosan egy önkormányzat tulajdonába kerülő vagyonelemeket,  valamint  az 
önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonelemeket, és tartalmazza a közös vagyonból az 
egyes önkormányzatokat megillető tulajdoni hányadokat, továbbá a tulajdon átszállás rendezéséhez 
szükséges  megállapodásokat.  Elkészült  a  törvény figyelembevételével  az  átszálló  vagyon 2013. 
január  1.-től  történő  üzemeltetésének  kérdéseit  rendező  megállapodás  tervezet  is,  ez  pedig  a 
határozati javaslat 2. számú melléklete. Ennek értelmében a közszolgáltatást január 1-jétől továbbra 
is a Salgótarján és Környéke Vízmű látja el, a törvényben meghatározott, és a megállapodásban 
kifejtett  jogfolytonossági  elvek  mentén.  A  megállapodás  tartalmazza  az  önkormányzatoknak 
fizetendő  bérleti  díj  mértékét  és  azt  a  kötelezettségvállalást  is,  hogy  a  törvény  végrehajtási 
rendeletei  megjelenését  követően az  önkormányzatok és  a  közszolgáltatást  ellátó  Vízmű Kft.  a 
végrehajtási jogszabályoknak megfelelő, végleges üzemeltetési szerződést kötnek. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az  
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést.

Méhes András: Kérdezi, hogy a Vízmű éves amortizációs költsége nagyságrendileg hogyan alakult 
az elmúlt lezárt évben, javításra, felújításra, beruházásra mennyit költött a cég.

Barta András: Körülbelül olyan 90 millió Ft az éves fejlesztési forrása a társaságnak, és ezt minden 
évben  el  is  költik.  Ez  megegyezik  az  amortizációval,  tehát  a  fejlesztési  költségforrását  azt  az 
elszámolt értékcsökkenés biztosítja.
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Méhes András: Érdekes helyzet alakul ki, mert  a változások részben 2013-ban, részben 2014-ben 
lépnek  életbe.  2014-től  az  állam  fogja  meghatározni  a  vízdíjat,  ugyanakkor,  miután  ezek  a 
vagyonelemek  átkerülnek  az  önkormányzatokhoz,  mindazon  díjat,  ami  felújítással  kapcsolatos 
minimum, vagy beruházási, azt az önkormányzatoknak kell befizetni. Gazdasági bizottsági ülésen 
tárgyalták ezt a napirendi pontot, ott Eötvös Mihály alpolgármester úr elmondta, hogy az a bérleti 
díj, ami megállapításra került a jelen szerződésben, 10 millió Ft-ról van szó, az tulajdonképpen egy 
negyedévre  vonatkozik.  Ez  az  a  bérleti  díj,  amelyet  a  Vízmű  fizetni  fog  a  tulajdonos 
önkormányzatoknak. Ez lehet a forrása annak, hogy azokra a felújítási feladatokra sor kerüljön, 
amit el  kell  majd végezni.  Úgy gondolja,  hogy hosszabb távon itt  egy csapdahelyzet  alakul ki, 
hiszen tudott, hogy döntés született a közműadóról, ami a Gazdasági bizottsági ülésen elhangzottak 
szerint körülbelül 70-80 millió Ft erejéig terjed, terheli majd a Vízmű Vállalatot. Másrészről viszont 
a vízdíjat az állam fogja meghatározni. Ebben a helyzetben azt gondolja, hogy a Vízmű helyzete 
eléggé  kritikussá  válik,  eddig  minimális  pozitív  eredményű  gazdálkodás  folyt.  A  közműadó 
meglehetősen ellehetetleníti a Vízmű életét.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Végre  az  önkormányzatok  visszakapnak  olyan  vagyonelemeket, 
amelyeket  elkoboztak  tőlük.  400  millió  hiányzott  a  kasszájából  a  Vízműnek,  mikor  átvették  a 
vezetést, ügyvezető igazgató úr is akkor vagy azt követően kezdte meg a munkáját. Helyrehozta a 
céget 29 önkormányzat úgy, hogy nem engedte meg azt a korábbi pazarló gazdálkodást, amit az 
akkori önkormányzatok megengedtek. Nagyon kemény és fegyelmezett munkával - az ügyvezető 
igazgató úrnak köszöni, mert ez az ő tevékenységének az eredménye - tudták eljuttatni a céget oda, 
hogy  nem  okoz  különösebben  problémát  az  ilyenfajta  döntés.  A  régebbi  polgármesterek 
nehezményezték  azt,  hogy  akkor  mindenféle  előzetes  döntések  nélkül  átkerültek  bizonyos 
önkormányzati vagyonelemek a Vízműbe. Arra sem figyeltek, hogy le legyen dokumentálva. 

Szabó Ferenc: A Vízmű felügyelő bizottságának elnökeként szól hozzá. A vízközmű törvénynek 
egyik  legfontosabb  tétele  az,  hogy  kinyilvánítja,  hogy  ez  nemzeti  vagyon.  Tehát  vagy 
önkormányzati, vagy állami tulajdonban lehet, ne kerüljön idegen tulajdonba a magyar víz vagyon. 
A mostani  működés  átmeneti.  Törekvés,  hogy  nagyobb  és  lehetőség  szerint  állami  tulajdonos 
szolgáltatók legyenek.  Az összes 29 önkormányzat tárgyalja, valahol most egy időben ugyanezeket 
a javaslatokat. 

Méhes  András: Kihangsúlyozza,  hogy  arra  próbálta  felhívni  a  figyelmet,  hogy  azzal,  hogy 
tulajdonjogot  kapnak  az  önkormányzatok,  ezzel  kötelezettség  is  jár  és  ezt  valamilyen  módon 
kezelni kell a jövőben. És felhívta a figyelmet arra, amit, elsősorban a közműadóval kapcsolatos 
gondra,  amit  a  következő  időszakban  akár  a  Vízmű  működésével,  akár  az  önkormányzat 
szempontjából többletterhet jelenthet.

Eötvös Mihály: A 10 millió Ft-os bérleti  díj  csak az első negyedévre szól,  a végleges döntés a 
Vízmű Kft.-vel kapcsolatban utána tud megszületni, amikor a mérlegbeszámoló elkészül és akkor 
többfajta döntési pont lehet. Egyrészt lehet, hogy vagyonkezelésbe adják a vagyont, tehát abban 
képviselő úrnak igaza van, hogy a vagyonnal nemcsak bevétel, hanem kötelezettségek is vannak, az 
önkormányzatok nem számolhatnak plusz bevétellel. Tehát az elmúlt időszakban is a Vízmű kezelte 
ezt  a  vagyont,  az  amortizációs  költséget  ő  számolta  el  és  ezt  az  amortizációs  költséget 
természetesen  a  rendszernek  a  működtetésére,  felújítására,  karbantartására  fordította.  A 
közműadóval  kapcsolatban azt  mondja a  törvény,  hogy az önkormányzat  nem fizet  közműadót, 
hanem a működtetőnek kell. Abban igaza van a képviselő úrnak, ha ezt a rendszert a Vízmű Kft. 
működteti, akkor ezért majd közműadót kell fizetni. A mostani gazdálkodás alapján azt gondolom, 
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hogy a 2013-as évet  a Vízmű Kft.  még emellett  a  közműadó mellett  is  biztonságosan be tudja 
fejezni. A másik nagyon lényeges, hogy a felügyelő bizottság is látva ezt a nagyságrendet, levéllel  
fordult a polgármester asszonyhoz és képviselőkhöz, hogy gondolják át a közműadóval kapcsolatos 
dolgokat. Tájékoztat, hogy a tegnapi nap folyamán a somosi önkormányzatnál megtörtént a döntés. 
Nevesítve  van  a  somosi  önkormányzat  is,  hogy  megkapja  a  kizárólagosan  a  vízmű 
vezetékrendszerét, a holnapi nap folyamán lesz a Vízmű taggyűlés,reméli, hogy a vízmű taggyűlés 
ezt az előterjesztést el fogja fogadni, hogy bizonyos részek kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
kerülnek,  bizonyos  vízmű  vezetékek  és  egyéb  kiszolgáló  egységek  pedig  tulajdonközösségbe 
kerülnek. És ezzel a Vízmű Kft.-nek a biztonságos működését 2013-ban meg tudják alapozni.

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 255/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában 
álló  víziközmű-vagyon  önkormányzatok  tulajdonába  adásáról,  valamint  az  átvett  víziközművek 
2013.  január  1.  napjától  történő  üzemeltetésére  irányuló  megállapodásokat  az  1-2.  számú 
mellékletek szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

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

13.) Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2004 decemberében kötött a város szerződést a Nógrád Volán Zrt-
vel, egy közszolgáltatási szerződés formájában, mely december 31-én lejár. Folyamatosan zajlanak 
az egyeztetések a meghosszabbítás érdekében a Nógrád Volán Zrt.-vel, illetve a tulajdonosi jogokat 
gyakorló MNV Zrt.-vel. Nem tudták befejezni a tárgyalásokat, az álláspontok nem kerültek sokkal 
közelebb. Több más várossal is hasonló a helyzet, hiszen általában ezek a szerződések vagy már 
lejártak,  vagy  most  év  végén  járnak  le  minden  esetben.  Az  előterjesztés  a  tulajdonképpeni 
szükséghelyzet  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közszolgáltatási  kötelezettségének  megállapítására  tesz 
javaslatot  az  új  közszolgáltató  kiválasztásáig,  de  legfeljebb  1  évig  változatlan  feltételekkel. 
Bizonyos szempontból az MNV Zrt. és ezáltal a Volánoknak a követelései jogosak, hiszen ők arra 
kényszerültek, hogy fogadják el veszteségesnek a helyi járati közlekedést, így vigyék be az üzleti 
terveket  és  ez  oda  vezetett,  hogy  likviditási  gondokkal  küzdenek  és  hogy az  MNV Zrt.  mint 
tulajdonos sem, vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló sem tud előrelépni. 

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

Ercsényi Ferenc: Úgy véli, hogy ez az az előterjesztés, amit akkor is meg kell szavazni, ha nem ért 
vele  egyet.  Kérdezi,  hogy  mit  jelent  a  határozati  javaslat  1.  pontjának  azon  kifejezése,  hogy 
közvetlen veszély, illetve a 2. határozati pontnak az utolsó 3 szavát hogyan értelmezi, ami úgy szól, 
hogy változatlan feltételekkel megállapítja, valamint a 3. pontban a középső sor két szava, ami úgy 
szól, hogy a közszolgáltatás ellátásának lehetőségeit megvizsgálja. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ismét hangsúlyozza, hogy nem szeretné a városvezetés, ha január 1-
jétől nem lenne tömegközlekedés Salgótarjánban. Ez a közvetlen veszély. A változatlan feltételek 
azt  jelentik,  amit  a  kifejezés  önmagában jelent,  ahogy a mostani  hatályos  szerződésben van.  A 
lehetőségeit  megvizsgálja,  hogy folyamatosan egyeztetünk az MNV Zrt.-vel  azáltal,  vagy azért, 
hogy tudjuk a közszolgáltatást  majd normalizálni  és folytatni,  illetve a nagyvárosi  polgármester 
képviselők megteszik a javaslataikat. 

Dr. Varga Tamás:  Egy szempontot emel ki, ez pedig a határozati javaslat 2-es és 3-as pontjának az 
összefüggésére  vonatkozik,  amely  a  törvény  szabályozásából  következik.  A  közszolgáltatási 
kötelezettség elrendelése 2013. december 31-ig történhet meg. Addig 2013. január 1-je és december 
31-e  között  van  egy  átmeneti  időszak,  amelyet  megelőzően  az  önkormányzat  megállapítja  a 
közvetlen veszélyhelyzetet és a törvény azt mondja, hogy 1 éve van a veszélyhelyzet megállapítását 
követően az önkormányzatnak arra, és ez jelenik meg a 3. pontban szó szerint a törvényből, hogy 
meg kell vizsgálni ebben az esetben a közszolgáltatásért felelősnek, tehát az önkormányzatnak a 
szolgáltatás ellátásának a lehetőségeit. A 2-es pont azt mondja, hogy az önkormányzat deklarálja a 
veszélyhelyzet fennállását, ehhez képest megállapítja a szolgáltatási kötelezettség fennállását. A 3. 
pont pedig azt mondja, tulajdonképpen saját magának parancsot adva, az érintett közszolgáltatót 
tájékoztatva, hogy legkésőbb 2013. december 31-ig az önkormányzat meghozza azt a döntést, hogy 
ténylegesen elrendeli a közszolgáltatási kötelezettséget, vagy sem. 

Ercsényi  Ferenc: Salgótarján  tömegközlekedését  2013.  január  1-jétől  semmiféle  veszély  nem 
fenyegeti.  Viszont  szemérmesen  hallgat  az  előterjesztés  egy  nagyon  súlyos  hibáról,  amit  a 
városvezetés  követett  el.  Megemlíti  az  előterjesztés  1.  oldalán,  miszerint  a  közzétételi 
kötelezettségének eleget tett  és az új szolgáltató kiválasztására irányuló hirdetményt  az Európai 
Unió hivatalos lapjában 2012. március 8-val közzétette. Ez volt a hiba, ugyanis az Európai Unió 
pályázati rendszerében az ilyen típusú közszolgáltatási pályázatoknál kétfordulós az eljárás: közzé 
kell tenni, az előpályázati időszak 1 évig tart, majd ezt követően 1 év múlva lehet a részletes és a 
mai, a mindennapokban használt pályázati eljárást végigfuttatni és lejáratni. Ezt a pályázati eljárást 
és ajánlati felhívást Salgótarjánnak 2011. március 8-án kellett volna megjelentetnie ahhoz, hogy a 
2012.  december  31-én  lejáró  közszolgáltatási  szerződést  teljes  biztonsággal,  új  feltételekkel,  új 
szereplőkkel 2013. január 1-jétől indítani lehessen. Véleménye szerint nincs semmiféle közvetlen 
veszély,  egy  késedelem  történt,  ami  még  mindig  nem  okoz  közvetlen  veszélyt.  A hivatkozott 
törvény világosan kimondja, hogy felelős közszolgáltatási kötelezettséget rendelhet el, vagy tarthat 
fent,  ha  az  adott  közszolgáltatás  biztosítását  a  lakosság  érdeke  megköveteli,  a  közszolgáltatás 
gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható. A megfogalmazás téves. A változatlan feltételek 
azt jelenti, hogy műszaki-tartalmilag, szolgáltatás-tartalmilag és pénzügyileg is azokat a feltételeket 
kell legkésőbb 2013. december 31-ig alkalmazni, amelyek az adott napon érvényesek. A 3. pont 
esetében  nincs  mit  vizsgálni.  Ki  van  írva  egy  szolgáltatási  szerződési  ajánlatkérés,  ennek 
megfelelően kell eljárni. Ezek a megfogalmazások pontatlanok.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Konkrét példaként elmondja, hogy Ózd városa időben meghirdette az 
említett felhívást a közszolgáltatás ellátására és eredménytelenné kellett tenni, mert az ottani volán 
nem volt hajlandó azokat a feltételeket teljesíteni, amelyeket a város közgyűlése elvárt volna. 

Dr. Varga Tamás: Azért kér ismételten szót, mert a képviselő úr által elmondottakat ki kell igazítani.  
A képviselő úr azt sugallja, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásáért az a körülmény a felelős, hogy 
egy pályázati felhívás 2012 márciusában jelent csak meg, holott már megjelenhetett volna 2011-
ben, vagy akár 2009-ben is. Semmilyen okozati összefüggésben nincs a jelenlegi előterjesztéssel a 
közlemény  megjelentetése.  Ezzel  a  jelenlegi  előterjesztéssel  ahhoz  van  köze,  hogy  egy 
közszolgáltatási  szerződés  december  31-ével  megszűnik.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a 
törvényben szabályozva van az a lehetőség, hogy a jelenlegi közvetlen veszély megállapítása és 
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közszolgáltatási kötelezettség elrendelése előtt még milyen lehetőségek vannak. December 31-ével 
megszűnik a közszolgáltatási szerződés. Cél, hogy egy új menetrend birtokában új közszolgáltatási 
feltételek meghatározásával lehessen pályázatot kiírni. Azonban január 1-jével a törvény 24. §-a 
alapján a volán és az önkormányzat megegyezhetett  volna mindenfajta pályázati  kiírás nélkül a 
közszolgáltatás  továbbvitelében.  Azonban  a  volán  elzárkózott  ettől,  nyilvánvaló  tulajdonosi 
nyomásra, ezért nem jött létre december 31-ig az önkormányzat ajánlata ellenére ez az átmeneti 
időszakra  és  a  pályázat  keretében  történő  közszolgáltató  kiválasztásának  az  időszakára  történő 
feladatellátásra a megállapodás. Ez utóbbi a közvetlen oka és ezzel van ok-okozati összefüggésben 
a jelenlegi döntési  javaslat.  Tehát nem a 2012. márciusi  pályázati  megjelenés az oka a mostani 
közgyűlésnek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztat,  hogy  az  önkormányzat  hozzájárult  ahhoz,  hogy 
szüneteltessük a pert, amelyet a Nógrád Volán indított az önkormányzat ellen a 2010-et megelőző 
veszteségének  az  elismerése,  több  százmillió  Ft-ot  követelve  rajtunk,  amiben  I.  fokon  az 
önkormányzat nyert. A Nógrád Volán 223 millió Ft-ot követel, melyet az önkormányzat nem tud 
vállalni. Az egyeztetések során a korábbi 600 millió Ft-ból már 400 milliót lealkudtak, de még ez 
sem vállalható a város részéről.

Dóra Ottó: Kérdezi, hogy a Volán kapott-e meghívást a közgyűlésre.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Volán képviselője jelen van, de most felhatalmazás nélkül,  a Jász-
Nagykun, a Heves Megyei és a Nógrád Megyei Volánoknak közös vezérigazgatója van.

Dóra  Ottó: A 2010.  előtt  követeléseiről  lemond  az  MNV  Zrt.,  kérdezi,  hogy  2011-ben  mitől 
keletkezett  újabb 223 millió  Ft  követelése  a  Volánnak.  Ennek az  előterjesztésnek az alapján,  a 
változatlan  feltételek  teljesülése  az  azt  jelenti,  hogy  a  szolgáltató  keletkező  igazolható 
többletköltségét az önkormányzatnak ki kell majd fizetnie. Ezt elismeri  a határozatával. Aki ezt 
elfogadja,  az  egyben  azt  is,  hogy egy bírósági  ügyben  azt  is  elvállalja,  hogy tartozik,  ha  van 
többletköltség  és  akkor  adott  esetben visszamenőleg is  tartozik.  Betekintésre  kéri a  hivatkozott 
dokumentumokat. 

Dr. Varga Tamás: Miután nem volt közszolgáltatási kötelezettsége a Nógrád Volán Zrt.-nek, ezért 
veszteségmegtérítési kötelezettsége sem lehetett az önkormányzatnak. 

Fenyvesi  Gábor:  A  FIDESZ-KDNP  Frakció  frakcióvezetőjeként  elmondja,  hogy  ezeket  a 
szabályokat egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, és az azok után keletkező milliárdos űrt 
betölteni  elég  nehéz.  Nem  lehet  egyszerre  megmenteni  BKV-t,  Malévot,  MÁV-ot,  vidéki 
tömegközlekedést. A megoldást keresik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az államadósság mértékére hívja fel a figyelmet. 

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

Szám: 256/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megállapítja  Salgótarján  város  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedése, mint közszolgáltatás megszakadásának közvetlen veszélyét 2013. január 
1-től.

28



2./ Salgótarján Megyei Jogú  Város Közgyűlése az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK 
rendelet 5. cikk (5) bekezdése és a 2012. évi XLI. törvény 29.§ (1) – (2) bekezdése alapján 
Salgótarján város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási 
kötelezettséget  a  Nógrád  Volán  Zrt.  számára  2013.  január  1-től  az  új  közszolgáltató 
kiválasztásáig, de legfeljebb 1 évig változatlan feltételekkel megállapítja.

Határidő: 2013. január 01.
Felelős: Úti Csaba Nógrád Volán Zrt. vezérigazgató

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012.  évi  XLI.  törvény 29.§  (2)  bekezdése 
alapján  a  közszolgáltatás  ellátásának  lehetőségeit  megvizsgálja,  és  a  kötelezettség 
elrendelésével kapcsolatosan 2013. december 31-ig döntést hoz.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14.) Javaslat közigazgatási határon kívüli helyi autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó 
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Elmondja,  hogy az  önkormányzat  2006-ban hozzájárult  ahhoz, 
hogy  Somoskőújfalu  a  tömegközlekedését  Salgótarján  helyi-autóbusz-közlekedésének 
igénybevételével  biztosítsa,  akkor  abban  maradtak,  hogy  ezt  a  megállapodást  évente 
meghosszabbítják.  Az  előterjesztés  2013.  június  30-ig  tesz  javaslatot  az  előző  napirenddel 
összefüggésben,  az  új  közszolgáltató  kiválasztásáig  terjedő  időszakra.  Nem  ismert  mindenki 
számára,  hogy helyijáratú közlekedés van a településen.  Ez egy nagy gesztus.  Bizottságok nem 
tárgyalták az anyagot. Szabó Ferenc képviselő úr visszaérkezett a terembe.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 257/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  közötti,  a  helyi  járati  autóbusz-közlekedés 
működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét az I. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Somoskőújfalu Község Önkormányzata és a Nógrád Volán Zrt. közötti szerződés tervezetet a II. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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15.) Javaslat a VGÜ Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a módosítás indoka a november 26-án elfogadott 
hulladékról  szóló törvényt,  mely január  1-jén lép hatályba.  A részletes  szabályokat  a Kormány, 
illetve  a  megjelölt  miniszter  fogja  majd  megállapítani.  Salgótarjánban  a  VGÜ  Kft.  látja  el  a 
közszolgáltatást,  megbízási  szerződése  2012.  december  31-ig  érvényes,  így  szükséges  a 
közszolgáltatás  biztosítása  érdekében  január  1-jétől  új  szerződést  kötni.  A  kereteket  a 
hulladékgazdálkodási  törvény  megadja.  A részletszabályok  előreláthatóan  2014.  január  1-jétől 
lépnek majd életbe, a 2013-as évre vonatkozóan az átmeneti rendelkezések alapján egy ideiglenes 
megoldásra tesznek javaslatot. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta az  
előterjesztést,   a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal és 3 tartózkodás  
ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 258/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft.-vel  1996.  február  29.-én  megkötött  megbízási  szerződés  módosítását  a  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2012. december 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16.) Javaslat  az  „Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
fejlesztésére” című dokumentum módosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2012. augusztusában jelent meg ÉMOP keretei belül a „Szociális 
célú városrehabilitáció” című pályázati  konstrukció kiírásra,  a  korábban már egyszer  benyújtott 
pályázatot  felül  kell  vizsgálni,  a  csökkentett  források  figyelembevételével.  A  szociális  célú 
városrehabilitációra benyújtott projektjavaslat nem részesült támogatásban. Az átdolgozás indokolta 
módosítások  akcióterületi-tervben  való  átvezethetősége   és  a  pályázat  sikeres  benyújthatósága 
érdekében augusztusban már módosítva lett az integrált városfejlesztési stratégia, most a második 
kötet módosítására és közgyűlés általi elfogadására van szükség. 

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Huszár Máté képviselő visszaérkezett a terembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

A Közgyűlés  10 igen szavazattal,  1  ellenében és 3 tartózkodás mellett  a  következő határozatot 
hozta:

Szám: 259/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosított II. 
kötetét a melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgó  út  46.  volt  acélgyári  olvasó  és  tiszti  kaszinó  épület 
tulajdonosának  megkeresése  indokolja  a  módosítást,  ugyanis  pályázati  forrás  bevonásával  az 
épületet fel szeretné újítani, és továbbüzemeltetni szeretné. Az Acélgyár szétütésekor többek között 
az olyan ingatlanok is, amelyek nem önkormányzati tulajdonban, hanem az Acélgyár tulajdonában 
voltak, mint amilyen a Szojka Ferenc Stadion, a régi SESE pálya,  illetve a Kohász Művelődési 
Központ,  magántulajdonba  kerültek,  de  ennek  az  ingatlannak  olyan  tulajdonosa  van,  aki 
gondoskodni szeretne erről az ingatlanról.  Az övezeti besorolások nem felelnek meg a jelenlegi 
hasznosításnak, a távlati fejlesztési elképzeléseknek, és ezért az a kérés, hogy gazdasági területként 
legyen  nevesítve.  Így  lehetővé  válik,  hogy  a  Zagyvai  Rakodó  garázsterület  megosztása  is 
megtörténjen,  illetve  a  kialakult  utak  és  garázsokhoz  tartozó  ingatlanterületeket  is  figyelembe 
tudjuk így venni. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 260/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Salgótarján 
belterület, Salgó út 46. 3130/4 hrsz.-ú és a szomszédos 3130/2, 3130/3, 3131/1, 3131/2, 3132, 3133 
hrsz.-ú  ingatlanok  gazdasági,  kereskedelmi-szolgáltató  területre  történő  besorolásának 
megváltoztatására, a Salgó út 26.- Táncsics út bekötés közti lakóterületi szakasz felülvizsgálatára, 
valamint  a  Zagyvai  rakodó  garázssor  telekalakításának  szabályozására,  továbbá  a  16.  és  23. 
szelvényű szabályozási tervlapok digitális feldolgozására és általános korszerűsítésére vonatkozó 
Tervezési szerződést megkösse. A Közgyűlés a forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja.
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Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
létrejött 165/2012. (VIII. 23.)Öh. szerinti kölcsönszerződés módosítására

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés 2012. augusztusában hozta meg azt a határozatát, 
amely szerint 40 millió Ft kölcsönt biztosított a Salgó Vagyonnak, 2012. december 20-ig történő 
visszafizetési  határidővel.  A  kölcsön  igénylése  a  „Fűtési  energia  költségmegosztóval  történő 
elszámolása” c. pályázat teljesítése érdekében történt. A pályázat keretében a Salgó Vagyon Kft. 73 
millió  Ft  támogatást  biztosított  a  távfűtésben  résztvevő  társasházak  részére,  egy  korszerű 
elszámolási rendszer bevezetése és egységesítése érdekében. A mostani előterjesztésben a kölcsön 
visszafizetési határidejének két részletben történő átütemezése szerepel a Salgó Vagyon Kft. által 
jelzett finanszírozási nehézségek okán. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Huszár Máté: Hétfőn Miniszterelnök úr bejelentette, hogy 2013. január 1-től 10%-kal csökken a 
távhő díja. Erről kormánydöntés is született. Úgy gondolja, hogy ez egy támogatandó elképzelés. 
Kérdezi igazgató úrtól, hogy a távhő díj csökkentés milyen hatással lesz a cég pénzügyi helyzetére.

Tatár Csaba: Januárban már a fogyasztók részére 10%-kal csökkentett számlaérték fog kimenni, 
mind a fogyasztási vonalon, mind pedig az alapdíjakra vonatkozóan. Ennek az előkészületeit már 
megtették. Az Energia Hivatal, a MATÁSZ és az érdek-képviseleti szerv komoly párbeszédben van, 
ezért nem tud egyértelmű választ adni, annyit tud, hogy a kormány vagy teljes egészében, vagy 
részleteiben  ezt  le  fogja  kompenzálni.  Új  hatósági  árak  fognak  megjelenni  január  1-jétől.A 
leolvasásokat meg kell tenniük. A cégeknek a saját szervezetükön belül is meg kell tenni azokat a 
takarékossági  intézkedéseket,  azokat  a  hatékonyság-növelő  intézkedéseket,  amivel  ennek  az 
intézkedésnek a hátrányos vonzatát ki tudják kompenzálni. Bízik abban, hogy a kormány nem fogja 
egy az egyben áthárítani ennek a költségét, és lehet, hogy teljes egészében kompenzálásra kerül a 
fogyasztók oldaláról. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kérdezi,  hogy  ez  a  10%-os  csökkenés  hány  családot  érint 
Salgótarjánban.  Legutóbb jó kompenzációt  kapott  Salgótarjánban a távhőszolgáltató a  lakossági 
távhő díjak okán.

Tatár Csaba: Korábban a Tarjánhő egy olyan előterjesztést volt kénytelen elfogadtatni, ami komoly 
veszteségeket okozott. Az idei pozíciók sokkal jobbak és ez előre vetíti azt, hogy egy eredményes 
gazdálkodást fognak ebben az évben folytatni. Nagyjából 4800 az a fogyasztó, akiket érint ez a 
távfűtés bekapcsolása, vagy távfűtéssel fűtött lakásokban vannak, és érezhetik már ennek a hatását 
ennek  az  intézkedésnek.  A  társasházak  között  a  társtulajdonosok  közötti  költségmegosztás 
társasházi feladatba került. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 261/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja Salgótarján Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között  létrejött,  165/2012.(VIII.23.)  Öh.  számú 
határozat szerinti Kölcsönszerződés 2. pontjának módosítását és felhatalmazza a polgármestert a 
kölcsönszerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató

19.) Javaslat behajthatatlan díjkövetelések törlésére

Előterjesztő  :   Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója     
A napirend  tárgyalásához  meghívott: dr.  Bablena  Ferenc,  a  Salgó Vagyon  Kft.  Felügyelő 
Bizottságának elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A téma  minden  évben  Közgyűlés  előtt  van,  a  bérbeadással 
hasznosított  ingatlanok  analitikus  nyilvántartásának  felülvizsgálata  során  megállapítják,  hogy  a 
hátralékos  állományból  mennyi,  milyen  összegű  tartozás  minősül  behajthatatlanná.  A mostani 
információ  szerint  ez  az  összeg  23.606.717  Ft.  A  számvitelről  szóló  törvény  értelmében 
behajthatatlan  követelés  a  mérlegben  nem  szerepeltethető,  ezért  szükséges  a  törlése.  Az 
önkormányzati  vagyonról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló rendelet  szerint  az elévült  és 
behajthatatlan követelések törlése közgyűlési hatáskör. Ezek a behajthatatlan követelések nem abból 
adódnak, hogy a bérlők többsége most hirtelen nehéz helyzetbe került, és nem tud fizetni, hanem 
arra  rendezkednek  be,  hogy úgy sem lehet  rajtuk  behajtani,  és  ők  nem fizetnek.  Tehát  ez  egy 
komoly problémája az önkormányzatnak.

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

Fekete Zsolt: A Népjóléti  Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés,  de felvetődött  ezen 
hátralékok  behajtásának  csökkentése  kapcsán,  hogy  más  gazdasági  eszközökön  kívül,  milyen 
szociálpolitikai  eszközökkel  lehetne  azt  megvalósítani,  hogy  ezen  behajthatatlan  követelések 
lényegesen csökkenjenek.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 262/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
rendjéről  szóló  17/1996.(IV.29.)  Ör.  sz.  rendelet  58.  §-ának  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján 
utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező 
ingatlanokkal kapcsolatos lakossági lakbér- és közüzemi díj, illetve a közületi bérleti díj hátralékos 
állományából  –  a  mellékletben  részletezett  –  23.606.717,-  Ft  behajthatatlan  követelést  a 
nyilvántartásból töröljön.
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Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

20.) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. január-szeptember időszakra vonatkozó 
eredményéből osztalékelőleg kifizetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Csatornamű Kft.  elkészítette  a társaság könyvvizsgálója által 
auditált  I.-III.  negyedéves  közbenső  beszámolóját,  ennek  alapján  –  hivatkozva  a  2004.-ben 
megkötött együttműködési megállapodásra – 15.000 ezer Ft osztalékelőleg fizetésére vonatkozó, 
taggyűlés  tartása nélküli  határozat  meghozatalát  kezdeményezte az önkormányzatnál.  A 2004-es 
döntések  értelmében  másként  nem dönthet  a  Közgyűlés,  minthogy  megadja  ezt  a  lehetőséget. 
Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét.

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

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 263/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft. 
taggyűlésének, hogy a 2012. január 01. - 2012. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 25.140 
ezer  forint  adózott  eredményéből  15.000  ezer  forint  osztalékelőlegként  történő  kifizetését  a 
Társasági Szerződésben foglalt arányoknak megfelelően hagyja jóvá.

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV. 
törvény 133.§  b.)  pontja  alapján  vállalja  az  osztalékelőleg  visszafizetését,  amennyiben utóbb a 
számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  alapján  –  a  társasági  törvény  131.§  (1)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  társaság  következő  taggyűlésén  a  fenti 
javaslatnak megfelelően képviselje az önkormányzat álláspontját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21.) Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni 
Csatornamű Szolgáltató Kft.  között  2005.  november 24-én létrejött  csapadékcsatorna 
hálózat üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Csatornamű Szolgáltató  Kft. 
között 2005. november 24-én létrejött, az önkormányzati tulajdonú zárt csapadékcsatorna hálózat 
üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését javasoljuk 2012. december 31. 
napjától.
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 264/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat
T

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. között 2005. november 24-én létrejött csapadékcsatorna 
hálózat üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti okirat aláírására.

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

22.) Javaslat  a  Salgótarján  város  területén  kialakított  térfigyelő  kamera-rendszer 
működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2011-ben  döntött  a  Közgyűlés  a  korábban  Salgótarján 
Közbiztonságáért  Közalapítvány  tulajdonában  lévő  térfigyelő  kamera-rendszerhez  kapcsolódó 
összes vagyontárgynak az Önkormányzat részére történő térítésmentes átvételéről. A működtetésére 
2014. december 31-ig szól  a hatályos  együttműködési  megállapodás a  Nógrád Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal,  ennek  alapján  2012-ben  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  működtette  a 
térfigyelő  kamera-rendszert,  az  Önkormányzat  által  a  rendőrség  részére  juttatott  támogatásból. 
Jövőre a térfigyelő rendszer működtetésének feltételeit a megállapodó felek a rendőrségről szóló 
törvényben foglaltakkal összhangban tudják majd tovább szabályozni.  Az együttműködés kereteit, 
annak  részletes  feltételeit  a  határozati  javaslat  mellékletében  található  együttműködési 
megállapodás  módosítás-tervezet  rögzíti.  Az  együttműködési  megállapodás  módosítását  a 
Belügyminisztérium  Gazdasági  és  Informatikai  helyettes  államtitkára  kell,  hogy  jóváhagyja, 
azonban  a  Közgyűlés  üléséig  nem érkezett  visszajelzést  tőlük.  A térfigyelő  rendszer  2013.  évi 
karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére is kéri a Közgyűlés felhatalmazását.
A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5  
igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta ez előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 265/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  közötti  együttműködési  megállapodást  az  1. 
melléklet  szerint  jóváhagyja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a térfigyelő 
kamera-rendszer  karbantartására  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  megkötése  érdekében 
árajánlatot  kérjen  és  a  kiválasztott  vállalkozóval  2013.  január  1-jei  hatállyal  a  szerződést 
megkösse.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23.) Javaslat átruházott állami vagyon hasznosítására vonatkozó nyilatkozat megtételére
    Előterjesztő  :   dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A Honvédelmi Minisztérium pályázati felhívására Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
állami  vagyonba  tartozó  egyes  ingóságok  önkormányzat  részére  történő  ingyenes  tulajdonba 
adására vonatkozó igény benyújtásáról döntött. Mindezek alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.  az  Önkormányzat,  valamint  a  Honvédelmi  Minisztérium 2012.  márciusában megállapodást 
kötött, mely szerint szociális feladatellátás céljából egyes ingóságok az Önkormányzat tulajdonába 
kerültek át.  A Megállapodás  V.3. pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy az átruházott vagyon 
hasznosításáról minden év december 31. napjáig nyilatkozik, melyről tájékoztatja az MNV. ZRt-t.
Az előterjesztés ezen megállapodásban foglalt kötelezettségnek tesz eleget, illetve a javaslat szerint 
a jövőben a Közgyűlés felhatalmazás alapján a polgármester jogosult ezen nyilatkozatot megtenni 
az MNV Zrt. felé.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 266/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium között 2012. március 19-én 
létrejött állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) V.3. Pontjában foglaltak alapján kijelenti, 
hogy  a  Megállapodás  tárgyát  képező,  annak  2.  sz.  mellékletében  felsorolt  ingóságokat  az 
Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) 
bekezdés d) pontjában foglalt szociális feladatainak biztosítására használja.
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A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa a MNV. Zrt-t. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodás hatálya alatt, 2013. évtől a 
Megállapodás V.3. pontjában foglalt nyilatkozatot a Közgyűlés helyett megtegye.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

24./ Javaslat a Startmunka mintaprogramban való részvétel jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  következő  évben  is  folytatódnak  a  Belügyminisztérium 
irányításával, koordinálásával a Startmunka mintaprogramok. A fő cél továbbra is, hogy a munka 
világába minél hatékonyabban lehessen beilleszteni,  visszavezetni ezeket az embereket,  és hogy 
értékteremtő munkavégzés  történjen.  A Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  az  Önkormányzattal  és  a 
munkaügyi központtal folytatott egyeztetéseket Eötvös Mihály alpolgármester úr vezetésével, ezen 
egyeztetések  alapján  a  jövő  évi  Startmunka  mintaprogramokban  történő  közfoglalkoztatást  861 
fővel tervezik téli  és egyéb értékteremtő,  illegális  hulladéklerakó felszámolása,  belvízelvezetési, 
mezőgazdasági  földutak  rendbetétele,  közúthálózat  javítása  projektek  keretében.  A  mostani 
ismeretek alapján a programok jövő év március 1., illetve április 1-től indulnának és 13. szeptember 
30-ig, illetve október 31-ig tartanának. A programok tervezett összköltsége: 422 489 eFt (ebből bér 
és járulék: 285. 954 eFt, dologi kiadás pedig: 136.535 eFt). 

Eötvös  Mihály: Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  december  7-én  a  Belügyminisztérium 
illetékeseivel folytattak egyeztetéseket. Mind az 5 programelemet elfogadták, viszont az összegek 
változnak  és  a  projektnek  a  nagysága  az  425 575e  Ft,  a  bérköltségek:  285  932e Ft,  a  dologi 
költségek 139 643e Ft. Ennek az oka a Belügyminisztériummal lefolytatott tárgyalásoknál kérték 
azt, hogy a munkaruha és a bakancsok a büntetés-végrehajtástól legyenek megrendelve, és a kettő 
közötti árkülönbözet adja azt, hogy a fő számot megváltoztatták. Előzetesen a Belügyminisztérium 
a pályázatot befogadta,és megfelelőnek tartotta.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Turcsány László képviselő kiment a teremből, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 267/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „2013/14. évi Startmunka mintaprogram” keretében
a) a téli és egyéb értékteremtő,
b) az illegális hulladéklerakó felszámolása,
c) a belvízelvezetési,
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d) a mezőgazdasági földutak rendbetétele,
e) a közúthálózat javítása

programelemek megvalósításával egyetért. A Közgyűlés a 422.489 eFt összegű támogatási igényt 
tartalmazó projekt adatlapoknak a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz történő 
benyújtását jóváhagyja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

25./ Javaslat  a  Települési  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálatára  megjelölt  határidő 
módosítására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  törvény  alapján  az 
önkormányzatoknak 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk, s pályázati 
támogatásban  csak  akkor  részesülhetnek,  ha  rendelkeznek  a  törvénynek  megfelelő,  hatályos 
esélyegyenlőségi  programmal.  A  programok  elkészítéséhez  az  önkormányzatok  –  kérésüket 
figyelembe véve – 2013. július 1-ig kaptak haladékot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2010. évben fogadta el a 2010-2015. időszakra vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi Programját, 
melyet   kétévente  át  kell  tekinteni,  felül  kell  vizsgálni.  A  program  elkészítéséhez  és 
felülvizsgálatához most első alkalommal az önkormányzatok térítésmentes szakértői segítséget és 
felkészítő képzést vehetnek igénybe, amelyet a Türr István Képző és Kutató Intézet nyújt számukra 
az esélyegyenlőségi mentorhálózatán keresztül.  A képzések 2012. novemberében indultak és több 
lépcsőben valósulnak meg. Emiatt a felülvizsgálat időpontja 2013. évre húzódna át.  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Tanácsa 2012. november 28-án megtárgyalta, és elfogadta a 
felülvizsgálat határidejének 2013. évre történő módosítását.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 268/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati 
határidejét 2013. december 31. napjában állapítja meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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26.) Javaslat  Papp  Ildikó  sífutónak  a  2014.  évi  XXII.  téli  olimpiai  játékokra  való 
felkészülésének támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A  Közgyűlés  a  sportról  szóló  törvény,  illetve  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvénnyel 
összhangban,  és  az  önkormányzatunk  sportfejlesztési  koncepciójában  meg  a  vonatkozó 
rendeletében  az  szerepel,  hogy  támogatja  a  sportszervezeteket  pénzbeli  önkormányzati 
költségvetési  támogatással,  illetve  térítésmentes  létesítményhasználat  biztosításával.  Elsősorban 
azon  sportszervezeteket,  melyek  az  olimpiai  sportágak  körébe  tartozó  sporttevékenységet 
folytatnak,  vagy  tradicionális  salgótarjáni  sportágakat  művelnek.  Papp  Ildikó,  a  Salgótarjáni 
Atlétikai Club atlétája hétszer nyerte el a Salgótarján legeredményesebb sportolója címet. Tervei 
között  szerepel,  hogy részt  kíván venni  2014. évben az oroszországi Szocsiban megrendezendő 
XXII. téli olimpiai játékokon, a 10 km-es klasszikus stílusú sífutó versenyszámban. A salgótarjáni 
sportoló  2002  óta  nem  vett  részt  téli  olimpián.  A  javaslat  szerint  Papp  Ildikó  olimpiai 
felkészüléséhez  az  önkormányzat  3.000 eFt  támogatással  járul  hozzá  a  2013.  évi  költségvetése 
terhére, természetesen az egyesület támogatásával. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a Népjóléti  
Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta:

Szám: 269/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy az önkormányzat  3 millió  Ft 
önkormányzati  költségvetési  támogatást  biztosítson  a  Salgótarjáni  Atlétikai  Clubnak  Papp 
Ildikó  XXII.  téli  olimpiai  játékokra  való  felkészüléséhez  a  határozat  mellékletét  képező 
támogatási  szerződés  szerint.  Az  önkormányzat  a  költségvetési  támogatást  a  2013.  évi 
költségvetése terhére biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert,  hogy a melléklet szerinti támogatási szerződést 
aláírja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2013.  évi  költségvetést  az  1.  pontban 
meghatározottak figyelembevételével terjessze be a Közgyűlés elé.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása

27.) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Közgyűlés félévenként 
meghatározza  munkatervét.  A munkaterv  összeállításához  javaslatok  lettek  kérve  a  Közgyűlés 
tagjaitól, az önkormányzat szerveitől, cégeinktől, intézményeinktől és a társszervektől. A beérkezett 
javaslatokat  figyelembe  véve  az  előterjesztésben   azok  a  napirendek  szerepelnek,  amelyek 
tárgyalását  jogszabály  teszi  kötelezővé,  vagy  amely  témákban  a  döntéshozatal  időpontja  a 
munkaterv készítésekor már ütemezhető. Természetesen a közgyűlés aktuális ülésének napirendjére 
felvételre  kerülnek  azok  a  témák,  amelyek  tárgyalása  és  a  döntéshozatal  a  későbbiekben  válik 
szükségessé. 

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

Fekete Zsolt: Javaslatot  tesz egy napirendi  pontra.  Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
szociálpolitikai  koncepciójának  előkészítéséről.  Határidő:  márciusi  közgyűlés,  előadó:  Dr. 
Romhányi Katalin a Népjóléti iroda vezetője.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Előterjesztőként  befogadja  a  javaslatot  a  márciusi  ülésre,  és  Dr. 
Romhányi Katalin irodavezető előterjesztésében. Ezzel együtt teszi fel szavazásra.

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:

Szám: 270/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2013.  I.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.

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

28.) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A  Városfejlesztési  Kft.-t  2010.  áprilisában  hozta  létre  az  Önkormányzat,  a  városközponti 
funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott feladatok elvégzésére.  Tekintettel 
arra, hogy a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt 
Támogatási  Szerződése  2012.  október  5-én  hatályba  lépett,  ezt  követően  ténylegesen  a 
projektmegvalósítás szakaszába lépett, a vonatkozó akcióterületi tervben meghatározott, a társaság 
által  ellátandó  feladatok  minél  eredményesebb  és  hatékonyabb  elvégzése  érdekében  az 
előterjesztésben részletezett kérdésekben szükséges a Közgyűlésnek döntenie. Itt is pótlólag volt a 
megküldés. Megköszöni Tatár Csaba ügyvezető igazgató úrnak a munkát.
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A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság 2 tartózkodás mellett,az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen,  
1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 271/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat
T

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  Alapító 
Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. Közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzési kérelmét – jogi 
képviselő útján – a cégbíróságnak adja be.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának Telekné Dézsi Piroskát (szül.:  Hajdúszoboszló,  1964. július 29.;  an:  Hartman 
Piroska; lakik: 3100 Salgótarján, Madzsar József út 25.) választja 2013. január 1. napjától 2017. 
december 31.  napjáig terjedő időszakra; díjazását 500.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. javadalmazási 
szabályzatának  módosítását  jóváhagyja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
módosítás aláírására a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2013.  január  1.  napjától  a  Salgótarjáni 
Városfejlesztő  Kft.  felügyelő  bizottsága  elnökének  tiszteletdíját  63.500  Ft/hó,  a  felügyelő 
bizottság tagjainak tiszteletdíját egységesen 53.800 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő 
Kft.  között  2010.  április  30-án,  a  városközponti  funkcióbővítő  rehabilitáció  akcióterületi 
tervében  meghatározott  feladatok  elvégzésére  vonatkozóan  megkötött  megbízási  szerződés 
módosítását  az  4.  sz.  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Telekné Dézsi Piroskának, hogy vállalta az ügyvezetői 
feladatokat, és kéri tőle, hogy úgy próbálja irányítani ennek a társaságnak az életét, hogy hogy ne 
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csak  a  városközponti  projektekkel,  hanem  egyéb  más  projektekkel  is  kvázi  vállalkozói 
tevékenységet folytasson a cég a saját és az önkormányzati vagyon gyarapítására. 

29./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  könyvvizsgálójának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A Salgótarjáni  Csatornamű Szolgáltató  Kft.  könyvvizsgálója  jelezte,  hogy a jövőben a társaság 
könyvvizsgálatát  az  általa  alapított  Főnixbata  Auditáló  Kft.  keretein  belül  kívánja  ellátni,  ezen 
túlmenően  a  KEST-SCS Befektetési  és  Szaktanácsadó  Kft.  mint  a  társaság  tagjának  székhelye 
megváltozott,  mely adatváltozást a könyvvizsgáló személyének változása mellett,  szintén át kell 
vezetni  a  cégjegyzékben.  Az  előterjesztés  ezen  adatok  -  változásbejegyzési  kérelemmel  - 
cégbíróságnál történő bejelentésére tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 272/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft.  taggyűlésének,  hogy a társaság  könyvvizsgálóját,  Bata Jánost  (an:  Novák Jolán;  szül:  
Salgótarján,  1960.01.03.;  lakik:  3183  Karancskeszi,  Széchenyi  út  8.) 2012.  december  14. 
napjával hívja vissza, és a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 1144 
Budapest,  Füredi  utca  19.  D.  ép.  4.  em.  16.,  kamarai  tagsági  száma:  002563,  a  
könyvvizsgálatért  személyében  is  felelős  személy:  Bata  János  an:  Novák  Jolán;  szül:  
Salgótarján, 1960.01.03.; lakik: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8., kamarai tagsági száma:  
000132) válassza meg a társaság könyvvizsgálójának 2012. december 14. napjától 2017. május 
31.  napjáig  terjedő  időszakra.  A Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  taggyűlésének 
javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazását 114.000.- Ft/ÁFA/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2012. december 14.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 
Kft.  taggyűlésének,  hogy  utasítsa  a  társaság  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  könyvvizsgáló 
személyének, valamint a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft. székhelyének változását 
– jogi képviselő útján – változásbejegyzési kérelemmel a cégbíróságnak jelentse be.

Határidő: 2013. január 13.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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30.) Javaslat  a  Madách  Imre  Gimnázium  és  Szakközépiskola  magasabb  vezetőjének 
megbízására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A Közgyűlés  ez  év  szeptemberében  hirdette  meg  a  pályázatot  a  Madách  Imre  Gimnázium és 
Szakközépiskola intézményvezetői megbízására. A meghirdetett pályázat a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet  honlapján,  az  Oktatási  és  Kulturális  Közlöny  2012.  évi  20.  számában,  valamint 
Önkormányzatunk  internetes  oldalán  is  megjelent.  A  pályázatok  benyújtási  határideje  ez  év 
november  7.  napja  volt.  A határidőre  egyetlen  pályázat  érkezett  be  Szluka  Pálné,  a  jelenlegi 
általános igazgató-helyettes pályázata érkezett a megadott pályázati címre.  A pályázó megfelel a 
pályázati,  illetve  a  jogszabályokban  foglalt  feltételeknek.  Az  intézmény  közalkalmazottai  a 
nevelőtestületi értekezleten a pályázó által benyújtott vezetési programról, az alkalmazotti közösség 
értekezletén  pedig  a  pályázó személyéről  alakították  ki  a  véleményüket  mégpedig  a  következő 
eredménnyel: 
a program, Szluka Pálné programjának támogatottsága a nevelőtestület részéről: 93,3 %,
a pályázó személyének támogatottsága az alkalmazotti közösség részéről pedig: 92,3 %.
Nagyon magas %-kal  támogatta  a  dolgozói  közösség Szluka Pálné  Ildikónak a  személyét  és  a 
programját. Ez egy nagyon jelentős eredmény egy regnáló vezető vonatkozásában. Javasolja, hogy 
Szluka Pálnét bízza meg a Közgyűlés az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 273/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 15. napjától 2017. július 31. napjáig 
megbízza Szluka Pálnét - (született: Balassagyarmat, 1964. december 9., an.: Lengő Erzsébet) – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint 365.400.- Ft illetménnyel 
(216.900.-  Ft  garantált  illetménnyel,  a  magasabb  vezetői  feladatok  ellátása  idejére  98.500.-  Ft 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 50.000.- Ft magasabb vezetői pótlékkal) a 
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
A magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  Szluka  Pálné  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tegyen. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Gratulál Szluka Pálnénak a megbízásához. A következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 

23. § (1) bekezdésének a/ pontja alapján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor.

Megkéri  a  napirendek  tárgyalásában  nem  érintett  meghívott  vendégeinket,  a  sajtó  képviselőit, 
érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok  tárgyalásában  nem  érintett  belső  szervezeti 
egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

43



Székyné dr. Sztrémi Melinda:
A Közgyűlés  nyilvános  ülésen folytatja munkáját.  Ismerteti,  hogy a zárt  ülésen két  téma volt, 
egyrészt  elsőfokú határozat elleni  fellebbezésről  döntöttek,  másrészt  pedig döntöttek a kitüntető 
címekről, amelyet amelyeket január 27-én a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából rendezendő 
ünnepségünkön adnak át. A mai ülésre interpelláció nem érkezett.

Fekete Zsolt: Sérelmezi, hogy az ajándékba kapott falinaptár nem kizárólag salgótarjáni képeket 
tartalmaz. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Még nem látta a mostani naptárt. Többször kérte a hivatalt, hogy 12 
salgótarjáni képpel készülő salgótarjáni naptár készüljön. Köszöni a felvetést. Bízik abban, hogy 
rendkívüli  ülést  nem  kell  a  két  ünnep  között  tartani.  Meghívja  a  jelenlévőket  az  évértékelő 
beszélgetésre, december 20-ára, az adventi gyertyagyújtásokra, az adventi sokadalomra december 
21-én, a Városi Szilveszteri Bálra a Sportcsarnokba, a hagyományos Újévi Hangversenyre, ahol a 
városi szimfonikusokon kívül Pándi Piroska művésznő lesz újra a vendég. Annak idején az első 
Újévi Koncert is az ő közreműködésével történt meg. Tájékoztat, hogy a munkaterv szerint január 
31-én  lesz  a  következő  Közgyűlés.  Nagyon  Áldott  és  Békés  Szeretetteljes  Karácsonyt  Kíván 
mindenkinek,  és  Örömökben,  Sikerekben  Gazdag  Új  Esztendőt,  és  azt,  hogy  a  közgyűlési 
munkában mindig  az  együttgondolkodás  és  az  egymásért  városért  küzdés  jellemezze  a  munkát 
2013-ban, is mint ahogy ebben az évben is. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
         polgármester jegyző
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