
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 31-ei üléséről

Jelen vannak: 
1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2. Eötvös Mihály alpolgármester
3. Dr. Gaál Zoltán jegyző
4. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
5. önkormányzati cégek vezetői
6. meghívott külső előterjesztők
7. a sajtó képviselői
8. 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,  hogy  1.  napirendként  tárgyalja  a  Közgyűlés  a  meghívóban  17.  napirenddel  jelzett 
"Tájékoztató   „Salgótarján  90  éve  város”  emlékév  tervezett  programjainak  és 
rendezvényeinek megvalósításáról, valamint az Emlékbizottság munkájáról" c. előterjesztést. 
Javaslatát azzal indokolja, hogy a Városi Televízió egy rövid filmösszeállítást készített az emlékév 
programjairól és szeretné, ha ezt a Közgyűlésen résztvevők együtt megnéznék. 

Javasolja továbbá két napirendi pont felvételét. 18.  napirendi pontként a  „Javaslat Papp Ildikó 
sífutónak  a  2014.  évi  téli  olimpiai  játékokra  való  felkészülésének  támogatására” c. 
előterjesztést. Az előterjesztést ülés előtt lett kiosztva. Az előterjesztés technikai jellegű módosítást 
tartalmaz, hiszen ezt a témát már tárgyalta a közgyűlés. 19. napirendként kéri felvenni „Javaslat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottsága tagjának megválasztására c. 
előterjesztést.  Az  előterjesztés  szintén  az  ülés  előtt  lett  kiosztva,  aminek  oka,  hogy  az  egyik 
bizottsági tag köztisztviselői munkát lát el a Városháza Népjóléti Irodáján. Az összeférhetetlenség 
miatt bizottsági tagcserére van szükség. 

Az  eredeti  meghívóban  szereplő  napirendek  közül  a  2.  és  8.  napirendi  pontokat  –  egymással 
összefüggő  témák  –  kéri  levenni.  Az  egyik  „Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének  a  2013.  évi  költségvetés  elfogadásáig  terjedő  átmeneti  időszak 
gazdálkodásáról  szóló  önkormányzati  rendelet  módosítása”  című  napirend,  a  másik  a 
„Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatókkal  kötött  megbízási 
szerződések módosítására” című napirend. A levétel oka, hogy a városban működő egészségügyi 
alapellátást végző orvosokkal a tárgyalások még nem fejeződtek be. 

A módosításokkal   értelemszerűen  módosul  a  napirendek  sorszámozása  és  így  összesen  20 
napirendet fog tárgyalni a Közgyűlés. 

A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 ellenében az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
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1./ Tájékoztató  a  „Salgótarján  90  éve  város”  emlékév  tervezett  programjainak  és 
rendezvényeinek megvalósításáról, valamint az Emlékbizottság munkájáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2013.(...) önkormányzati rendelete a 2012. 
évi költségvetésről szóló 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközik 2012. 
évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Cserbik János, a Keresztény Advent Közösség ügyvezetője

4./ Javaslat a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi 2012. 
évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

5./ Javaslat  a  Kistipegő  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi  napközi  2012.  évi 
tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

   
6./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának 

módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

7./ Javaslat  a  fogyatékos  személyek  ápoló-gondozó  célú  lakóotthon  szociális  szolgáltatás 
nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

8./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlésének a  közterületek használatáról  szóló 
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

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

10./ Javaslat  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatás  biztosításához  szükséges  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirendi pont tárgyalásához meghívott: Úti Csaba, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója

11./ 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

12./ Javaslat „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont” című projekt 
benyújtásához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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13./ Javaslat a Magyar Államkincstár által meghirdetett közbeszerzési pályázati felhívásra a Salgó 
Vagyon Kft. által benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Miklós Mária Erzsébet

15./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

16./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

17./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közvilágításának  pályázati  forrásból  történő 
korszerűsítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

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

19./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Népjóléti  Bizottsága  tagjának 
megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához m  eghívott  : Szőke Lajosné

Zárt ülés:

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

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében eljáró jegyző úr Dr. Gaál Zoltán 2013. január hónapban az 
egyes  rendészeti  feladatokat  ellátó személyek tevékenységéről,  valamint  egyes  törvényeknek az 
iskolakerülés  elleni  fellépést  biztosító  módosításáról,  valamint  a  közterület-felügyeletről  szóló 
törvény rendelkezései  alapján  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal.  Az  együttműködés  fő  célja  a város  közbiztonságának,  közterületi  rendjének, 
tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának biztosítása, az önkormányzati vagyon védelme. A 
közterületen előforduló jogsértések megelőzése, megakadályozása és megszüntetése érdekében a 
két szerv tevékenységének koordinálása, a közös fellépés lehetőségének megteremtése, az egységes 
szemléletmód  kialakítása.  Az  együttműködés  keretében  azok  a  vállalások,  amelyeket  akár  a 
Rendőrség,  akár  a  Polgármesteri  Hivatal  tett  mindenképpen  elősegítik  a  közbiztonságnak  a 
javulását.

3



Az együttműködő felek előre egyeztetett terv szerint és tartalommal közös mozgóőri szolgálatot 
látnak  el  a  kiemelt  területeken  (a  Belvárosban,  a  piac  környékén,  a  Vásártéren,  a  MÁV és  a 
VOLÁN  pályaudvaron,  a  játszóterek  környékén,  az  iskolák,  szórakozóhelyek  környékén, 
lakótelepek,  külterületek,  természetvédelmi  területeken).  A közterület-felügyelet  igény  szerinti 
létszámmal, szükség esetén a teljes meglévő személyi állománnyal részt vesz a helyi rendőri szerv 
által szervezett akciókban és razziákban, amelyek feladataival harmonizálnak.

A  rendőr-főkapitányság térítésmentesen  vállalta  a  Hivatal  közös  mozgóőri  szolgálatot  ellátó 
gépjárműveinek  javítóműhelyében  történő  javítását,  karbantartását,  mosását,  különösen  a 
gépjárművek műszaki  vizsgára  történő felkészítését,  a  gumiabroncsok szerelését,  javítását,  amit 
ezúton is megköszön. 

Az együttműködés keretében a Hivatal vállalta a Rendőr-főkapitányság pedig hozzájárult ahhoz, 
hogy – a helyi rendőri szervvel történt előzetes szolgálatszervezés alapján – a közterület-felügyelők 
az önkormányzat tulajdonában álló és a Városi Rendőrkapitányság üzemeltetésében lévő térfigyelő 
kamera-rendszer figyelése során hétköznapokon 8 órától délután 4 óráig lássanak el szolgálatot.

A Hivatal  vállalta  továbbá,  hogy  a  helyi  rendőri  szerv  megkeresésére  a  rendelkezésére  álló 
térinformatikai rendszer adatai segítségével a szükséges tájékoztatást haladéktalanul megadja.

Erre a lépésre nagy szükség volt a városban és szeretné, ha a későbbiekben még tovább tudnák 
bővíteni ezt az együttműködést. Annál is inkább, mert látszik, érzékelhető, hogy sok probléma van a 
városias, nagyvárosi bűnözés vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak a hivatalán 
keresztül a lehetséges személyi és tárgyi állomány bevonásával közös akciókkal mindenképpen ezt 
meg kell tennie. Eddig is voltak közös akciók és bízik benne, hogy ez az együttműködés nagyon jó 
és eredményes lesz.

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1.) Tájékoztató  a  „Salgótarján  90  éve  város”  emlékév  tervezett  programjainak  és 
rendezvényeinek megvalósításáról, valamint az Emlékbizottság munkájáról

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az emlékév, amellyel a 90. évfordulóra emlékezett a város, méltó volt 
a város történetéhez, az itt élő emberekhez, ahhoz a munkához, amely a 90 év alatt történt ebben a 
városban. Azért fontos, hogy ez a tájékoztató itt legyen a közgyűlés előtt, mert a közgyűlés adta 
meg a felhatalmazást arra, hogy a 2012-es év emlékévvé legyen nyilvánítva.

Szintén a közgyűlés adta meg a felhatalmazást az emlékbizottság létrehozására, illetve a közgyűlés 
döntött arról, hogy milyen források, milyen pénzeszközök legyenek elkülönítve a költségvetésben. 

Az írásos előterjesztés alapos részletességgel tartalmazza az emlékév legfontosabb programjait, az 
azokra  felhasznált  összegek  megjelölésével.  Az  emlékév  összefoglalása,  értékelése  az 
emlékbizottság  záró  ülésén  megtörtént.  Az  emlékbizottságnak  23  tagja  volt.  A legkülönbözőbb 
szervek,  intézmények,  civil  szervezetek  képviselői,  vezetői  vettek  részt  az  emlékbizottság 
munkájában, és nagyon sokat tettek azért, hogy ez az emlékév ilyen eredményes legyen. 

Azokkal  a  beruházásokkal  kapcsolatban  is  megfogalmazta  mindig  a  véleményét,  javaslatát  az 
emlékbizottság,  amelyek  kiemelt  beruházásként  az  emlékévhez  kötődtek,  akár  az  Országzászló 
emlékhely kialakítása,  akár  a  „kis Főtéren” a  Förster  Kálmán emlékpark kialakítása,  és Förster 
Kálmán  egész  alakos  szobrának  a  kialakítása.  Az  emlékbizottság  találkozott  a  tervezőkkel, 
kivitelezőkkel  a  tervezés  fázisában,  elmondták  a  javaslatukat,  véleményüket,  de  akár  az  egyes 
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programok szervezéséhez kötődően is  tettek javaslatokat.  Ezúton is  szeretné megköszönni  a 23 
emlékbizottsági tag munkáját. 

Négy  olyan  nagy  ülése  volt  az  emlékbizottságnak  amely  fontos  döntéseket  hozott.  Az 
emlékbizottság  munkáját  a  hivatalból  szervezett  team készítette  elő,  amelynek  Fenyvesi  Gábor 
alpolgármester  úr  volt  a  vezetője.  Ennek  a  kis  hivatali  csapatnak  is  megköszöni  a  szervező-
előkészítő munkát, hiszen akár az emlékbizottság munkájának zökkenőmentessé tételében, akár az 
egész emlékév szervezésében sokat segítettek. 

Elmondható, hogy a város apraja-nagyja bekapcsolódott az emlékév rendezvényeibe, szervezésébe, 
hiszen  kevés  olyan  iskola,  óvoda,  civil  szervezet,  városban  működő  nem  városi  fenntartású 
intézmény volt  az  év  során,  amely  valamilyen  úton  módon  ne  kapcsolódott  volna  az  emlékév 
programjaihoz.  Példaként  említi  a  természetjárókat,  akik  Förster  Kálmán  emléktúrát, 
teljesítménytúrákat  szerveztek,  a civil  szervezetek,  mint  a Séter  Ferenc Népfőiskolai  Egyesület, 
vagy  a  Tájak,  Korok,  Múzeumok  Civil  Szervezet  Nógrád  megyei  kis  csapata,  akik 
előadássorozatokat, programsorozatokat állítottak össze. 
Megemlíthető a Balassi Bálint Megyei Könyvtár is ahol a fiatalokat megszólító 90 év 90 kérdés 
vetélkedősorozattal készültek, vagy a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely 90 
év 90 zene címmel 9 részből álló hangverseny sorozattal készült. Köszönet Dr. Ferkó Attilának, aki 
egy városról szóló 9 részes szvittet komponált, amelyet a Zeneiskola mutatott be. 

Külön  kiemeli  a  fiatalok  fogadóóráját,  ahol  a  város  diákönkormányzataiban  működő  fiatalok 
elmondták a véleményüket, kritikát fogalmaztak meg, építő javaslatokat tettek, kérdéseket tettek 
föl. 

Megemlíti  az  ovisok  rajzpályázatát,  akik  megrajzolták,  hogy milyennek  látják  a  város  jövőjét. 
Kiemeli  a  Szerda  Társaság,  a  Zenthe  Ferenc  Színház,  a  Nógrádi  Táncegyüttes  által  szervezett 
programokat,  a  Testvérvárosi  Találkozót  ahol  6  ország  8  városából  voltak  itt  főleg  fiatalok  az 
emlékév köszöntésére. Nagyon fontos a jövő városa szempontjából, hogy sok fiatal az óvodástól a 
középiskolás korúig részt vett az emlékév programjában. Az előterjesztésen túl a képi világ nyelvén 
is szeretné bemutatni az elmúlt év színes programjait. Mielőtt a vetítésre kerül sor kéri a Népjóléti 
Bizottság véleményét. 

A Népjóléti Bizottság elfogadta az előterjesztést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kéri a Közgyűlést,  a megjelenteket, hogy az emlékév eseményeit 
bemutató kisfilmet nézzék meg. 

VETÍTÉS

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2013.(...)  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  minden hónapban ismétlődő költségvetés  módosítás 
legfontosabb elemei a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. 
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évi  kompenzációja  címen  kapott  közel  70  millió  Ft-os  pótelőirányzat,  többletbevételek 
átcsoportosítások  megjelenése.  Az  otthonteremtési  támogatás  megjelenítése.  Helyi  szervezési 
intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  (például  a  III.  negyedévi  prémium  program) 
megjelenítése.  Esélyegyenlőséget,  felzárkóztatást  segítő  támogatások  címén  (óvodai  fejlesztő 
program,  integrációs  rendszerben  dolgozó  pedagógusok  kiegészítő  támogatása).  Az  Általános 
tartalék, Közművelődési feladatok, Ifjúsági feladatok, Civil valamint Oktatási feladatok címekről 
átruházott  átcsoportosítások  előirányzati  rendezése.  Érettségi,  szakmai  vizsga  lebonyolításához 
kapott  támogatás  rendezése.  Az  Arany János  Kollégiumi  Szakiskolai  Programhoz  kapcsolódó 
pótelőirányzat.  A  helyi  közösségi  közlekedésére  vonatkozó  Közszolgáltatási  Szerződés  által 
nyújtott szolgáltatásokra a 2005-2011. üzleti évek veszteség kiegyenlítésére megjelenített 150.000 
e Ft-os támogatás átutalása. A TARJÁN GLASS Kft. az öblösüveggyártás újraindítását végző Kft. 
önkormányzati  13  millió  Ft-os  támogatási  szerződésének  megkötését  követően  a 
munkahelyteremtő  beruházási  pályázaton  elnyert  összeg  előirányzati  rendezése,  illetve  a 
„Térfigyelő  kamerarendszer  bővítése”  című  pályázat  kapcsán  a  Belügyminisztérium  döntése 
értelmében egy 9 millió Ft-os támogatás. A Csatornamű Kft.-től egy 26 milliós osztalékbevétel 
előirányzati rendezése, valamint a bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán egy 14 millió Ft-
os hiánypótlása jelenik meg. Ugyanez a nem lakás célú helyiségek fenntartása esetén egy 7 milliós 
összeg. Ezek a legfontosabb elemei a módosításnak. 

A Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  és  2  
tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Népjólét  Bizottság  7  igen,  3  nem  mellett,  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  6 igen és 1 nem szavazat mellett  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. 
[Az 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

3./ Javaslat a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközik 
2012.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a 
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Antal Éva, a Csimpilimpi Családi Napközi helyettes vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  következőkben  három  beszámoló  tárgyalására  kerül  sor.  A 
Közgyűlés  2010.  márciusában,  illetve  2011.  februárjában döntött  a  Futrinka-meseház  Nonprofit 
Kft., a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Keresztény Advent Közösség fenntartókkal 
ellátási  szerződés  megkötéséről  a  gyermekvédelmi  törvényben  meghatározott  gyermekek 
napközbeni ellátásának körébe tartozó, családi napközi feladatainak ellátására. 
A Nonprofit  Kft-k  7-7  férőhelyen,  a  Közösség  14  férőhelyen  működtet  Salgótarjánban  családi 
napközit.

Az ellátási szerződésekben mindhárom szolgáltató vállalta, hogy az általa nyújtott szolgáltatásról, a 
szerződésből fakadó feladatairól, a szolgáltatási díj felhasználásáról a Közgyűlés előtt 2013. január 
31-éig beszámol.
A  soron  következő  előterjesztésekben  a  Szolgáltatók  az  ellátási  szerződésben  foglalt 
kötelezettségüknek tesznek eleget. 
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 A Pénzügyi Bizottság és a Népjóléti Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 1/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Keresztény  Advent  Közösség  fenntartásában 
működtetett  családi  napközik  2012.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. sz. melléklete 
szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi 
napközi 2012. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, 
a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő:  Oroszvári  Mária,  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelen előterjesztés a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. beszámolója az 
általa  nyújtott  szolgáltatásokról,  feladatokról,  a szolgáltatási  díj  felhasználásáról.  Az előterjesztő 
Oroszvári Mária, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, nem tudott eljönni a mai 
előterjesztés tárgyalására.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 2/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában 
működtetett  családi  napközi  2012.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott 
szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  szóló beszámolót  a határozat  1.sz.  melléklete 
szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5./ Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi 2012. évi 
tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr.  Sztrémi  Melinda  :    Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy az  előterjesztő  Illés  Noémi,  a 
Kistipegő Szolgáltató Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgatója jelezte,  hogy betegség miatt  nem tud 
részt venni a mai közgyűlésen. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  

Szám: 3/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett 
családi napközi 2012. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a 
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jelen módosítását a 
Polgármesteri Hivatalnál 2012-ben a közbeszerzési eljárás szabályszerűsége tárgyában végzett belső 
ellenőrzés  jelentésében  szereplő  megállapítás,  továbbá  a  tavalyi  év  során  szerzett  gyakorlati 
tapasztalatok  indokolják.  A módosítás  a  szabályzat  két  pontját  érinti.  A módosítással  egységes 
szerkezetbe foglalt Szabályzat csatolva lett az előterjesztéshez.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

Szám: 4/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Közbeszerzési  Szabályzatának módosítását  – a melléklet  szerint – elfogadja,  és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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7./ Javaslat  a  fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális  szolgáltatás 
nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Ez év január 1-jétől a települési önkormányzatok fenntartásában lévő 
fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális, valamint a 
gyermekvédelmi  szakellátást  biztosító  intézmények  állami  fenntartásba  kerülnek.  A települési 
önkormányzatok  ellátási  kötelezettsége  az  intézmények  egységes  irányítású  és  fenntartható 
működésének  biztosítása  érdekében  ezen  ellátások  esetén  megszűnik.  Az  állam által  e  feladat 
felelőse a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

Az Önkormányzat az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretei között a Forgách A. út 
88. szám alatti telephelyen működteti a 12 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthonát. 

A Főigazgatóság  tájékoztatása szerint az intézmény nemcsak lakóotthoni ellátást biztosít, hanem 
más, 2013. január 1-jétől továbbra is az önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó feladatot is 
ellát. A lakóotthoni ellátást 2013. január 1-je után is az önkormányzat által működtetett intézmény 
keretein belül kívánja megvalósítani, melynek finanszírozási feltételeit az előterjesztéshez csatolt 
megállapodás szerint biztosítja. A 2013. január 3-án érkezett megállapodás aláírása és megküldése 
megtörtént.

A Pénzügyi Bizottság támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.  

Szám: 5/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között, a fogyatékos személyek ápológondozó célú 
lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról 
szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet felülvizsgálatát egyrészt az indokolta, hogy a mozgóképről 
szóló  törvény  2013.  január  1.  napjától  hatályos  szabályozása  értelmében  legfeljebb  a  törvény 
mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítható a közterület filmforgatási célú használata. 

A helyi  rendeletben  jelenleg  az  egész  város  vonatkozásában  egységesen  2.505,-Ft/nap/m2 díj 
ellenében engedélyezhető a közterület használata ilyen jellegű tevékenységre. A törvény előírása 
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szerint a város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein 500,-Ft/nap/m2, a nem 
díszburkolatos  vagy  nem  kiemelt  területeken  200  Ft/nap/m2 lehet  a  díj  összege.  A  törvény 
meghatározza  a  további  években  megállapítható  díjak  összegét  is.  A módosított  díjtételeket  a 
megyei kormányhivatal a 2014. évtől kezdve évente közzéteszi a honlapján.

A közterület használatáért megállapított díj továbbra is a tulajdonos települési önkormányzatot illeti 
meg. 

A  módosítás  másik  oka,  hogy  Alkotmánybíróság  a  közterület  életvitelszerű  lakhatásra  való 
használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről 
szóló  határozata  alkotmányellenesnek  minősítette  és  megsemmisítette  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvénynek a tiltott,  közösségellenes magatartások helyi önkormányzati 
rendeletben  történő  szabályozására  adott  felhatalmazását.  A hivatkozott  törvényi  rendelkezések 
2012. november 15-től hatályukat vesztették, így nem alkalmazhatók.

A  Közgyűlés  a  42/2012.(XI.29.)  önkormányzati  rendeletével  hatályon  kívül  helyezte  az  e 
tárgykörben  alkotott  rendeletét.  A fentiek  értelmében  azonban  szükséges,  hogy  a  közterületek 
használatáról szóló helyi rendeletben előírt szankciók hatályon kívül helyezése is megtörténjen.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
[A 2/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés decemberi döntése értelmében a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár  és  Közművelődési  Intézet,  valamint  a  Nógrád Megyei  Múzeumi  Szervezet  fenntartói 
jogát  2013.  január  1-jétől  az  önkormányzat  vette  át  a  Nógrád  Megyei  Intézményfenntartó 
Központtól és elfogadta az intézmények alapító okiratának módosítását. Ezt követően a törzskönyvi 
nyilvántartási eljáráshoz kérelem lett benyújtva a Magyar Államkincstárnak.

Az  Államkincstár  hiánypótlásra  hívta  fel  az  önkormányzatot,  amelyek  elsősorban  technikai 
módosításokat jelentenek, illetve jelezte, hogy a Múzeum esetében a Közgyűlés döntése napján, 
2012. december 13-án a Miniszter által kiadott új  alapító okiratot kellett volna a Közgyűlésnek 
módosítania.

A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés hiánya jelentős problémákat okoz a Könyvtár és a 
Múzeum gazdálkodása folyamatosságának biztosításában, ezért szükséges a határozat Könyvtárra 
vonatkozó 1.  számú mellékletének,  valamint  a  Múzeumra vonatkozó 3.  számú mellékletének a 
MÁK  végzéseinek  megfelelő  módosítása.  A  dokumentumok  határidőben  történő  benyújtása 
megtörtént. 
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Az előterjesztés tartalmazza továbbá, hogy a Közgyűlés támogassa a Múzeum átvételével 2013. 
január  1.  napjától  az  intézmény foglalkoztatotti  állományába került,  ezt  megelőzően a  Kubinyi 
Ferenc Múzeum által  foglalkoztatott  Zandler  Krisztián régész,  mint  közfeladatot  ellátó személy 
lakhatását  oly  módon,  hogy  a  piaci  alapon  fizetett  bérleti  díj  helyett  a  közüzemi  költségek 
megfizetése  mellett  ingyenesen  adja  használatba  az  előterjesztésben  szereplő  önkormányzati 
bérlakást.
A Múzeum átvételével kapcsolatos megállapodás aláírására ez idáig nem került sor, mivel a régész 
státusza rendezetlen. A jövő héten várhatóan a megállapodás megköttetik. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás  
mellett, a Népjóléti Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 6/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és  
Közművelődési  Intézet  és  a  Nógrád  Megyei  Múzeumi  Szervezet  átvételével  kapcsolatos  
döntések meghozataláról szóló 253/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatának 1. és 3. sz. melléklete 
helyébe jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a módosított dokumentumokat nyújtsa be a Magyar 
Államkincstárnak a törzskönyvi bejegyzés céljából.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására  
onatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.) Ör. sz. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében 
2013. február 1. – 2014. január 31. napjáig az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Erzsébet 
tér 1. 13/1. szám alatti bérlakást – a közüzemi költségek megfizetése mellett – a Dornyay Béla 
Múzeum által foglalkoztatott Zandler Krisztián részére ingyenes használatba adja.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlan használatba 
adásához szükséges szerződést készítse el.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

10./ Javaslat  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatás  biztosításához  szükséges  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A  napirendi  pont  tárgyalásához  meghívott: Úti  Csaba,  a  Nógrád  Volán  Zrt. 
vezérigazgatója

11



Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirend tárgyalásához meghívott Úti Csaba vezérigazgató helyett 
Bucsok Lajos úr vesz részt az ülésen. 

A Közgyűlés  2012.  decemberében  döntött  arról,  hogy  a  Nógrád  Volán  Zrt.-vel  fennálló 
közszolgáltatási  szerződést   2013.  június  30-ig  meghosszabbítja  annak  érdekében,  hogy  az  új 
közszolgáltató kiválasztásáig terjedő időszakban biztosított legyen a város helyi tömegközlekedése. 

A személyszállítási  szolgáltatásokról  szóló  törvény  alapján  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  az 
önkormányzattal  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatások  regionális  személyszállítási 
szolgáltatásokkal  történő  ellátása  érdekében  írásban  együttműködési  megállapodást  köthet.  A 
megállapodást a minisztérium készíti elő és küldi meg az önkormányzat részére.

Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  megállapodás  2013.  január  elején  érkezett  meg  az 
önkormányzathoz, melyet a közszolgáltatás zavartalansága érdekében aláírt.  Jelen előterjesztés a 
megállapodás utólagos jóváhagyására irányul. 

A lakossági fórumok alkalmával a lakosság kérte, hogy a Salgótarján-Cered-Szilaspogony, valamint 
a Salgótarján-Cered-Istenmezeje helyközi vonalakon a város közigazgatási határán kívüli szilváskői 
elágazás  megállóhelyen a  helyi  tarifával  történő utazás  biztosított  legyen.  Kérésként  merült  fel 
továbbá az Idegért érintő közszolgáltatás gyakoriságának növelése.

A Közgyűlés decemberi döntését követően a tárgyalások a Nógrád Volán Zrt-vel tovább folytak, 
melynek eredményeképpen sikerült a feleknek megegyezniük a lakossági igények kielégítésében, 
amelyet a miniszter a már hivatkozott megállapodásban jóváhagyott. 

Ennek  megfelelően  szükséges  a  közszolgáltatási  szerződés  módosítása,  kiegészítve  azokat  az 
idegéri és a szilváskői megállóval. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Nógrád Volán Zrt.  2013. 
január 1-től már a szilváskői megálló figyelembe vételével végzi a személyszállítást.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: kérdések,  észrevételek  következnek.  Turcsány  László  képviselő 
úrnak ad szót. 

Turcsány László: Megköszöni  az  ott  lakók  nevében,  hogy ezt  a  megállót  beiktatták,  mert  így 
egyrészt sűrűsödik a buszjáratok száma, másrészt a turisták, kirándulók vágya is teljesült. 

Rengetegen  keresik  fel  ezt  a  helyet,  és  így könnyebb lesz  a  megközelíthetősége.  Földi  László 
Szilváskőre szervezett síversenyt, ami szintén azt bizonyítja, hogy szükség volt erre a megállóra. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni a hozzászólást, és szintén örömét fejezi ki amiatt, hogy a 
lakossági fórumokon felvetett problémát az Önkormányzat a  Minisztériummal  és a Nógrád Volán 
Zrt-vel orvosolta. Megköszöni Bucsok Úrnak a Közgyűlésen való részvételt.

A Közgyűlés 14 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 7/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  és  Magyarország  Nemzeti 
Fejlesztési  Minisztere  között  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatások  regionális 
személyszállítási  szolgáltatásokkal  történő  ellátására  kötött  megállapodást  az  1.  számú 
melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  az  önkormányzat  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közötti  közszolgáltatási  szerződés 
módosítását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ 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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés korábban jóváhagyta az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett "Az  utcán  élő  hajléktalan  személyek  társadalmi  visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozására" című 
pályázati  felhívás  keretében  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Egészségügyi-Szociális  Központ 
„Völgyvárosi menedék” című pályázatának benyújtását.
A projekt megvalósításának kezdete: 2012.06.01., befejezése: 2013.11.30.

Salgótarján intézményeiben vagy azon kívül 80 – 100 hajléktalan személy él. A projekt közülük 20 
főt  céloz  meg,  akik  lakhatásának,  valamint  munkaerő-piacra  történő  visszajuttatásának 
elősegítésével alapozza meg a projekt fő célkitűzéseit. 

A projekt 30.000,- Ft/fő lakhatási támogatást enged elszámolni. A Központ 10 lakást bérel a Salgó 
Vagyon Kft-től, melyben lakásonként a projektbe bevont személyek közül 2-2 főt lehet elhelyezni. 
A Központ  megkereste  a  Salgó  Vagyon  Kft-t  azzal,  hogy a  rezsi  költség  nem elszámolható  a 
pályázatban, ezért a lakások bérleti díját célszerű úgy megállapítani, hogy az tartalmazza a rezsi 
költséget is. A lakások eddig kifizetett tényleges rezsi költségeit alapul véve javasolható, hogy az 
intézmény által bérbevett 10 db Erzsébet téri lakás vonatkozásában a bérleti díj (60 000 Ft/lakás/hó) 
2.069  Ft/m2/hó  legyen  2013.  február  1.  napjától.  Ehhez  szükséges  az  önkormányzati  rendelet 
módosítása, mely meghatározza az önkormányzati tulajdonú bérlakások havi bérleti díját.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Méhes András képviselő úrnak ad szót. 

Méhes András: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Bizottsági ülésen is elmondta azt, amit most a 
Közgyűlésen  is  szeretne  elmondani,  bár  mondandója  csak  közvetetten  kapcsolódik  a  napirendi 
ponthoz.  Tavaly  decemberben  a  Garzonház  lakói  kérésére  részt  vett  egy megbeszélésen.  Több 
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problémát jeleztek a lakók, amit természetesen Ügyvezető Igazgató úr részére írásban továbbított. 
Az egyike volt a problémáknak az, hogy a beköltöztetett hajléktalanok a 14. illetve 15. emeleten 
zavarják a lakók nyugalmát. Véleménye szerint nagyon fontos az a program, amely megpróbálja az 
utcán élő embereket visszavezetni a társas együttlétbe és társas együttélés életébe, oly módon, hogy 
munkát és lakhatási lehetőséget biztosítunk számukra. Ugyanilyen  fontosnak tartja azt is, hogy 
olyan  módon  foglalkozzanak  ezekkel  az  emberekkel,  hogy  az  együttélési  szabályokat  is  újra 
megtanulják,  és  újra  alkalmazni  tudják  annak  érdekében,  hogy  abba  a  környezetbe  ahová 
bekerülnek be tudjanak  integrálódni, és ne okozzanak további feszültségeket. Az lenne a kérése, 
hogy ebben a programban ilyen feladatokra is térjenek ki

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni a felvetést és a Népjóléti Iroda irodavezető-helyettesének ad 
szót. 

dr.    Petik-Valent  Andrea:   Ígéretet  tesz  arra,  hogy  a  felvetést  kivizsgálják,  ugyanakkor  arról 
tájékoztatja  a Közgyűlést,  hogy  a programban résztvevők személyiségfejlesztő,  tanulástechnikai 
tréningeken, illetve önálló lakhatásra felkészítő tréningen vesznek részt. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszöni a választ, Turcsány László képviselő úrnak ad szót. 

Turcsány László: Véleménye szerint nem történik nagyobb rendzavarás a hajléktalanok miatt, mint 
amennyi az egyébként ott lakók miatt van. Szintén járt a Garzonházban, az említett emeleteken is. 
A lakásokat  rendben tartják,  a  hibákat  bejelentik  és  együttműködnek az ott  élőkkel.  Elment  az 
Egészségügyi-Szociális  Központba  is  megnézni  a  programban  résztvevők  oktatását.  Nyilván 
vannak  deviáns,  problémás  esetek,  de  a  résztvevők  közreműködésével  a  tanulásukkal  nincs 
probléma. Nem mentegetni akarja ezeket az embereket és Ő maga is reméli, hogy mire a program 
befejeződik  eljutnak  egy  kezelhető  szintre  ezek  az  emberek.  Tatár  Csaba  igazgató  úrral 
folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Méhes András képviselő úrnak ad szót.

Méhes  András: Azért  reagál  az  elmondottakra,  mert  ő  csupán  segítséget  kért.  Akik  neki 
panaszkodtak, azok este 22-23 órakor történt incidensekre hivatkoztak. Feltételezi, hogy Turcsány 
Képviselő  úr  nem  akkor  járt  a  Garzonházban.  A lényeg  továbbra  is  az,  hogyha  lehet,  akkor 
segítsenek a megoldásban. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az Egészségügyi-Szociális  Központ munkatársai is  azon vannak, 
hogy segítsenek ezeknek az embereknek. De azt is mindenki pontosan tudja hogy nem csak ők, 
hanem  a  Garzonban  lakók  vagy  korábban  ott  élők  között  is  vannak  nem  közösségbe  való 
magatartást  tanúsító  egyének.  Emlékszik  arra,  hány  m3 szemetet  vittek  ki  egy-egy  lakásból 
kiköltöztetések alkalmával. Volt, hogy a szemét kutya és macska tetemeket is tartalmazott. Sajnos 
az önkormányzati  bérlakásokban laknak ilyenek is.  Tehát nem csak ezek az emberek okoznak 
problémát. Ha csak két vagy öt embert vissza tudnak segíteni a normál emberi körülmények közé, 
már akkor megérte a programban való részvétel. Természetesen kéri a  felvetéssel kapcsolatban az 
Egészségügyi-Szociális Központ, illetve a Salgó Vagyon Kft. munkatársainak segítségét. 

Szekeres Géza képviselő úrnak ad szót. 

Szekeres Géza: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a bizottsági ülésen már felvilágosítást adott Méhes 
Képviselő Úrnak. A Központ ismeri a problémát és elég drasztikusan lép fel azzal szemben akivel 
gond van. Például kizárják a programból. 
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A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 3/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

12./ Javaslat „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont” című 
projekt benyújtásához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrém Melinda: Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv 
keretében megjelent „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázati konstrukcióra.
A projekttevékenységek megvalósítását  részletesen tartalmazza az  előterjesztés, azonban kiemeli 
azokat a projektelemeket, amelyekkel a pályázaton részt vesznek. 

Ilyen például a Garzonház épületgépészeti felújítása, amely a 2006-ot megelőző pályázat keretében 
nem valósult meg. 

Konzorciumi  partnerségben az Egyesült  Lakásszövetkezettel  megtörténik az  Acélgyári  út  elején 
lévő  társasházak   „Kolduspalota”  teljes  körű  külső  felújítása.  Ezt  azért  tartja  fontosnak,  mert 
magántulajdonon végez az önkormányzat olyan komoly beruházást, amely nagyban növelni fogja 
ezeknek a lakásoknak a komfortját és növelni fogja az értékét is. 

Megtörténik az egész Erzsébet tér rehabilitációja a Garzon előtti terület fejlesztésével együtt, illetve 
Szolgáltató irodát alakítanak ki a SITI-ben. 
Felújítják a  Szent József Plébániatemplom körüli parkot  is, ahol a konzorciumi partner a Római 
Katolikus Plébánia. 
Szociális napközi foglalkoztató  kialakítására kerül sor az  evangélikus lelkészi lakás épületben a 
Salgó úton. Konzorciumi partner a salgótarjáni Evangélikus Egyházközség. 

Ezekhez  a  fő  projektelemekhez  kapcsolódnak  olyan  elemek  is,  amelyek  a  szociális  célú 
városrehabilitáció  tartalmi,  lényegi  megvalósulását  fogják  segíteni.  A  pályázat  benyújtásának 
feltétele  a  projekt  részletes  tartalmát  bemutató „Akcióterületi  terv” Közgyűlés  általi  elfogadása, 
valamint  a  „Konzorciumi  együttműködési  megállapodás-pályázat  benyújtására”  dokumentum 
aláírása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 8/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Salgótarján  Szociális  célú  rehabilitációja  – 
Acélgyár-Városközpont” című Akcióterületi Tervet, az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : értelemszerűen
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2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  „Salgótarján  szociális  célú  rehabilitációja  – 
Acélgyár-Városközpont”című  pályázat  ÉMOP-3.1.1-12  azonosítószámú  pályázati 
konstrukcióra történő benyújtására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

A projekt tárgya, megvalósulási helyszínei:
- „Kolduspaloták”  külső  felújítása,  3100  Salgótarján,  Acélgyári  út  4-8.  (hrsz.:  3519), 

Acélgyári út 10-12. (hrsz.: 3520/2), Acélgyári út 14-18. (hrsz.: 3521)
- Garzonház épületgépészeti felújítása, 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1-3. (hrsz.: 3893)
- Szent József Plébániatemplom körüli terület felújítása, 3100 Salgótarján, Acélgyári út (hrsz.: 

3556)
- Erzsébet tér rehabilitációja, 3100 Salgótarján, Erzsébet tér (hrsz.: 3890),
- Szociális napközi foglalkoztató kialakítása, 3100 Salgótarján, Salgó út 4. (hrsz.: 3101)
- Szolgáltató iroda kialakítása, 3100 Salgótarján, Klapka Gy. u. 4. (hrsz.: 3876)

A fejlesztés költsége:
Költségtípus Teljes összeg

(bruttó Ft)
I. Projekt előkészítési költségek 26 336 300
II. Projektmegvalósítási költségek 34 290 000
III. Építés 398 304 720

Lakóépület rehabilitáció (kötelezően
megvalósítandó funkció) 285 077 660

Kolduspaloták felújítása 133 237 057

Garzonház belső felújítása 151 840 603

Közterület-rehabilitáció 63 227 060
Acélgyári úti templom körüli terület felújítása 10 969 165

Erzsébet tér rehabilitációja 52 257 895

Közösségi funkció 50 000 000
Szociális napközi foglalkoztató (evangélikus

egyházk.) 35 000 000

IV. Tárgyi eszköz beszerzése az érintett
projektelemekre vetítve 13 633 450

V. „Soft” tevékenységek (kötelezően
megvalósítandó funkció) 41 000 000
Projekt összköltsége 513 564 470
Projekt elszámolható összköltsége 510 154 259
Nem elszámolható költség 3 410 211
maximum igényelhető támogatás 400 000 000
szükséges saját erő 113 564 470
támogatási arány 78,40766%

Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : 2013. február 15.

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – 
Acélgyár-Városközpont”  című  projekt  pályázati  dokumentációjának  kötelező  mellékletét 
képező,  2.  sz.  melléklet  szerinti  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  –  pályázat 
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benyújtására” című  dokumentumot aláírja és az abban foglaltak megvalósításához szükséges 
lépéseket megtegye.

Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : értelemszerűen

4./ A Közgyűlés a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét – 113.564.470 Ft-ot – 
az  önkormányzat  2013-as  költségvetésében  biztosítja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  nyilatkozzon  a  projekt  megvalósításához  szükséges  saját  forrás 
rendelkezésre állásáról.

Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : 2013. február 15.

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Buczkó György: Díszkút szobrának – 
restaurálást  követő  – a  projekt  keretében  történő  felállítását  a  3890  hrsz-ú,  Erzsébet  tér 
megnevezésű ingatlanon.

Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : értelemszerűen

13./ Javaslat a Magyar Államkincstár által meghirdetett közbeszerzési pályázati felhívásra 
a Salgó Vagyon Kft. által benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:   A Salgó Vagyon Kft. az elmúlt évben végrehajtott  cégegyesítés 
következtében nagymértékben megerősödött  humán és műszaki  erőforrásait  tekintve.  A divíziók 
tevékenységének kiterjesztése lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati feladatok ellátásán 
túlmenően valós piaci szereplőként is megmérje magát. 

Ercsényi Ferenc képviselő úr elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

Az alapfeladatok ellátása mellett szabad kapacitások állnak rendelkezésre, amelynek lekötése fontos 
vezetői és gazdálkodási feladat. Egyik ilyen lehetőség szakipari tevékenységre kiirt pályázatokon 
való  részvétel.  2012 decemberében  megjelent  a  Magyar  Államkincstár  által  kiirt  közbeszerzési 
pályázat, amely különösen alkalmas erre a célra.

A  projekt  Kelet-Magyarország  területén  elhelyezkedő  (9  nagyváros)  államkincstári  épületek 
működtetését, karbantartását és felújítási feladatainak elvégzését öleli fel folyamatos üzemmódban. 
A  pályázatra  konzorciumi  formában  jelentkeznek  a  partnerek,  konzorciumvezető  a  Forgó 
Erősáramú Centrum Kft., konzorcium tag a Salgó Vagyon Kft.
A  Salgó  Vagyon  Kft.  fenntartási  divíziójának  személyi  és  eszközállománya,  menedzsmentje 
alkalmas  a  vállalt  feladat  ellátására,  a  feladat  elvégzéséhez  szükséges  szabad  kapacitással 
rendelkezik.

Az előterjesztés készítése óta a pályázati beadási határidőt 1 hónappal meghosszabbították, így a 
közgyűlés nem utólagosan hozza meg döntését a témában.
Az előterjesztés a pályázaton való részvételre kér felhatalmazást a Tisztelt Közgyűléstől.
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A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta,  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: 9/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és a Forgó Erősáramú Centrum 
Kft. által alkotott konzorciumnak a Magyar Államkincstár által meghirdetett 2012/S-237-390407. 
számú közbeszerzési pályázati felhívásra benyújtott pályázata beadását utólagosan jóváhagyja. 

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: azonnal

14./ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Miklós Mária Erzsébet

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Köszönti  a  napirend  tárgyalásához  meghívott  Miklós  Mária 
Erzsébetet a Majut-E Könyvelő, Gazdasági és Tanácsadó Bt. részéről. 
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatait ellátó Szalai Tiborné 2012-
ben váratlanul elhunyt, ezért jelen előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a Majut-E 
Könyvelő, Gazdasági és Tanácsadó Bt.-t válassza meg a társaság könyvvizsgálójának 2013. január 
31. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 10/2013. (I. 31.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Majut-E Könyvelő, Gazdasági és Tanácsadó Bt.-t 
(székhelye:  3100  Salgótarján,  Kővirág  út  6.,  kamarai  tagsági  száma:  004109,  a 
könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Miklós Mária Erzsébet, an: Jedlicska Mária, 
lakik:  3100  Salgótarján  Kővirág  út  6.,  kamarai  tagsági  száma:  000153)  választja  meg  a 
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  könyvvizsgálójának  a 
2013. január 31. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra.
A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 52.500,- Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a 
könyvvizsgáló személyének változását – jogi képviselő útján – változásbejegyzési kérelemmel 
a cégbíróságnak jelentse be.

Határidő: 2013. március 2.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

15./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Településrendezési Terv módosítási javaslata két területet érint:
Csókás-puszta 0375/8 hrsz.-ú ingatlant és környékét  „Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági 
területre” sorolja át, beleértve a technikai sport céljára 2004. évben szabályozott sportpályát is.
A  Salgótarján,  Eresztvény  040,  041/2,  042/2  hrsz.-ú  ingatlanokat  „Hétvégi  házas  övezetté” 
átminősíti. Az Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 
pályázatot nyújtott be turisztikai fejlesztésre. Az övezeti módosítás megfelel a pályázati fejlesztési 
célnak.
A Közgyűlésnek két döntést kell hoznia:
A határozati javaslat a Településszerkezeti Terv két tervlapja módosítására irányul.
A rendelet-tervezet  két  külterületi  szabályozási  tervlap  módosítására  és  a  HÉSZ kiegészítésére 
irányul.

Az  Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság  7 igen szavazattal,  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: 11/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998.(VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
a melléklet szerint módosítja.
A módosított I/1-M-4 számú szerkezeti tervlapot az 1. ábra, az I/3-M9 számú szerkezeti tervlap 
részletét a 2. ábra tartalmazza.
A módosítás 2013. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.

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

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 4/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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16./ Javaslat  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról szóló 42/2001. (XII.17.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A hulladékról  szóló  törvény 2013.  január  1-jei  hatálybalépésével 
hatályon kívül helyezte a korábbi szabályozást, mely felhatalmazást adott a települési önkormányzat 
képviselő-testülete részére a hulladékszállítási díj mértékének megállapítására. Ebből következően 
január  1.  napjától  a  Közgyűlésnek  nincs  díjmegállapító  jogköre.  A  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási  díjat  a  Magyar  Energia  Hivatal  javaslatának  figyelembe  vételével  a  miniszter 
rendeletben állapítja  meg.  A díjmegállapító  miniszteri  rendelet  kihirdetése  2013.  őszén várható, 
melynek  hatályba  lépéséig  a  közszolgáltató  a  2012.  december  31-jén  alkalmazott  bruttó  díjhoz 
képest legfeljebb 4,2 %-kal magasabb díjat alkalmazhat. 

A fentiek  alapján szükségessé  vált  a  települési  szilárd hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési 
helyi  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  díjmegállapításra  vonatkozó  részeinek 
hatályon kívül helyezése. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 5/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Ercsényi Ferenc képviselő úr visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma 15 fő. 

17./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának pályázati forrásból történő 
korszerűsítésére 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda:  A közvilágítás  üzemeltetése  az  önkormányzat  kötelező feladata, 
amelynek áramellátására 80 mFt-ot, karbantartására 12 mFt-ot költ az önkormányzat 2013. évben. A 
világítási berendezések folyamatos fejlődésének eredményeként napjainkban kültéri használatban is 
elérhetővé  vált  a  LED technológia  alkalmazása.  A rendszer  korszerűsítése  esetén  50% energia 
megtakarítás  érhető  el  úgy,  hogy  a  jelenlegi  megvilágítási  szintek  nem  csökkennek.  Ez  a 
gyakorlatban  a  garancia  időn  belül  kb.  40  mFt/év,  garancia  időn  túl  20  mFt/év  megtakarítást 
jelenthet.  Az  árajánlatok  alapján  a  korszerűsítés  beruházási  költsége  kb. 600  mFt.  Ezt  az 
önkormányzat 100%-ban finanszírozni nem tudja, ezért szükséges pályázati források igénybevétele.

2012. december 12-én kihirdették az Új Szécsényi Terv közvilágítás korszerűsítésére is vonatkozó 
KEOP pályázatát, melyre a pályázati dokumentációk 2013. február 05-től adhatók be. A pályázat 
85%  támogatási  intenzitású  és  az  elnyerhető  összeg  maximum  500  mFt.  A  beruházás 
megvalósításához a szükséges önerő 100 mFt.

A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásához szükséges a Közgyűlés jóváhagyása.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Dóra Ottó képviselő úrnak ad szót.
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Dóra Ottó:  Segítséget kér az előterjesztőtől a melléklet táblázat értelmezéséhez.  Konkrét kérdése 
az,  hogy a pályázat  a város egész területére vonatkozik,  valamennyi  utcára?  Másik kérdése az, 
hogy a táblázatban szereplő helyrajzi számok mit takarnak? 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Lőrincz Gyula irodavezető úrnak ad szót.

Lőrincz Gyula: A helyrajzi számok a közterületeket jelzik és a város egész területére vonatkozik a 
korszerűsítés. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a választ, ismét Dóra Ottó úrnak ad szót.

Dóra Ottó: Köszöni a választ, de jelzi  Irodavezető  Úrnak,  hogy a  pályázati dokumentációt még 
egyszer  át  kell  nézni,  mert az  utcanévjegyzék  nem  teljes.  Javasolja  eldönteni  a  megtakarítás 
mértékét a pályázat beadásáig.  30, 60%-os vagy 50%-os?  Döntés előtt ezt egyértelműen kellene 
tudnia a Közgyűlésnek. 

További kérdése, hogy a garanciális időben miért 50%-os a megtakarítás, ezt követően pedig miért 
a fele? Mi ennek az oka? 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az észrevételt, Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Örömmel vette az előterjesztést.  Örül, hogy ilyen pályázat kiírásra került. 
Mérnök  lévén  figyelemmel  kíséri  az  elektronika  fejlődését.  A LED  forradalmi  változást  hoz  a 
világítás technikába, és örül annak, hogy Salgótarján az elsők között lesz, ahol a teljes közvilágítást 
át tudják állítani. Jelentős megtakarítás, és nagyon gyors megtérülés várható ebből a pályázatból. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, irodavezető úrnak ad szót. 

Lőrincz  Gyula:  Köszöni  az  észrevételt  az  1.  számú  melléklettel  kapcsolatban,  jelezni  fogja  a 
kollégáknak. 
A megtakarításra vonatkozó felvetésre reagálva elmondja, hogy a szakirodalom engedi ezt a tág 30-
60%-os  megtakarítást.  Mindez  függ  attól,  hogy  milyen  technológiai  megoldás  lesz  az,  ami 
beépítésre  kerül,  és  a  gyakorlatban  függ  a  közbeszerzési  kiírástól  is.  

A megtakarítás csökkenése a garanciaidőn túl azt mutatja, mint ahogy a nevében is benne van, hogy 
garanciaidőn túl bizonyos felújítási, karbantartási munkálatokat saját költségre kell elvégezni, amit 
természetesen a garanciaidőn belül még a szállító tesz meg. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Természetes  a  pályázat  beadási  fázisában,  hogy  nem  minden 
tisztázott, de kéri a szakmai stábot, hogy nagyon pontosan, utánajárva végezzék a feladatokat. Kéri, 
hogy az  utcajegyzék pontosítását.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 12/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiírásra történő pályázat 
benyújtásával egyetért, azt jóváhagyja a következők szerint.
A pályázat megvalósulásának helye Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az 
1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon.
A projekt megnevezése: „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése”.
A  tervezett  beruházás  teljes  beruházási  költsége  599.994.330,-  Ft,  amelyből  a  támogatás 
szempontjából elismerhető bekerülési költség  599.994.330,- Ft.
Az önkormányzati önerő mértéke: 99.994.330,- Ft.
A KEOP-2012-5.5.0/A pályázati forrásból igényelt támogatás 500.000.000,- Ft.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerőt a Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: Értelemszerűen

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  a  decemberben  hozott  döntésében  önkormányzati 
költségvetési  támogatást  biztosított  a  Salgótarjáni  Atlétikai  Clubnak  Papp  Ildikó  olimpiai 
felkészüléséhez.  A szerződő felek  által  aláírt  szerződés  szerint  az  Önkormányzat  vállalta,  hogy 
három részletben, 2013. augusztus 30-ig összesen 3.000.000 forintot utal a SAC számlájára. Az első 
részletet – 500 ezer forintot - az Önkormányzat 2013. január 14-én át is utalta. 

Papp Ildikó tájékoztatása alapján a támogatás, a támogatási célnak történő felhasználása akadályba 
ütközött.  A  SAC  elnöksége  úgy  döntött,  hogy  az  egyesület  alapszabályával  nem  tartja 
összeegyeztethetőnek Papp Ildikó sífutó tevékenységének finanszírozását. A SAC az önkormányzat 
által folyósított első részletet visszautalta az Önkormányzat számlájára. 

Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a SAC – cal megkötött támogatási szerződést közös megegyezéssel 
szüntesse meg, de Papp Ildikó olimpiai felkészüléséhez a 3.000 eFt önkormányzati költségvetési 
támogatást ne vonja vissza. 

A javaslat szerint az önkormányzati költségvetési támogatást Papp Ildikó másik egyesületének, a 
Nord  Sport  2011  sífutó  és  Biatlon  KSE –nek  adjuk  át,  melynek  alapszabálya  lehetővé  teszi  a 
támogatási cél szerinti felhasználást. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 13 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 13/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja,  a  269/2012.(XII.13.)  Öh.  sz. 
határozatával  elfogadott,  a  Salgótarjáni  Atlétikai  Clubbal  megkötött  szerződés  közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást, az 1. sz. melléklet szerint.
A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1.  sz melléklet  szerinti  megállapodást 
aláírja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja,  hogy az önkormányzat  3 millió  Ft 
önkormányzati költségvetési támogatást biztosítson a Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon KSE-
nek  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  2.  sz.  melléklet  szerinti  támogatási 
szerződést aláírja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

19./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Népjóléti  Bizottsága  tagjának  
megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához m  eghívott  : Szőke Lajosné

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés a 185/2010.(X.14.) Öh. számú határozatával választotta 
meg a Népjóléti Bizottság tagjává Pappné Soós Ildikót, aki 2013. január 15-ei hatállyal lemondott 
bizottsági tagságáról.
A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  értelmében  a  bizottság  elnökének  és 
tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre.

Fentiekre tekintettel kezdeményezi Szőke Lajosné bizottsági taggá történő megválasztását.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 14/2013.(I.31.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pappné  Soós  Ildikónak,  a  Népjóléti  Bizottsági 
tagságáról 2013. január 15-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.
A Népjóléti  Bizottság  külső  tagjának  Szőke  Lajosné  (an.:  Barát  Katalin;  született:  Beregszász, 
1949.03.20.;  lakcím:  3100  Salgótarján,  Báhtori  út  5.  I/1.)  szám alatti  lakost  2013.  február  01. 
napjától megválasztja.
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Határidő:  értelemszerűen          
Felelős:    Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  képviselő-testület  bizottságának  nem  képviselő  tagja  a 
megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt, az eskü letételéig a bizottság 
tagja  nem gyakorolhatja jogait.  Megkéri  Szőke Lajosnét,  hogy mondja utána az eskü szövegét. 
Megkéri a képviselő-társakat, hogy felállással tiszteljék meg az eskütételt. 

Eskütétel

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Szőke  Lajosnét  megkéri  az  esküokmány  aláírására.  Gratulál  a 
megválasztásához. 

A következő napirendi pont 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.

Dóra Ottó képviselő úr elhagyta az üléstermet. Jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatja munkáját. Ismerteti, hogy a 
zárt ülésen szociális ügyben hozott 1. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról döntöttek. 

Interpelláció nem érkezett az ülésre. Kérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése, kérdése? 
Szekeres Géza képviselő úrnak ad szót.

Szekeres Géza: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Pálfalván az elmúlt hónapban idősebb hölgyeket 
megtámadott egy banda. Ez a hír fölkerült egy közösségi oldalra és újság is cikkezett róla. Köszöni 
a Rendőrségnek, hogy 1 hét alatt elfogták a tetteseket, akik azóta már letartóztatásban vannak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Őt is megkeresték ezügyben még a facebookon keresztül is. Gyors és 
eredményes volt a Rendőrkapitányság reagálása, amit ezúton is megköszön. 

Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  következő  ülés  várható  időpontja  február  21-e,  amelynek 
központi témája a 2013-as költségvetés elfogadása. Eredményes munkavégzést kíván a képviselő-
társaknak. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
       polgármester jegyző
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