
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 21-ei 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. 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 14 fő jelen van, Szabó Ferenc Gábor 
képviselő  úr  előzetesen,  írásban  bejelentette  távolmaradását.  Megállapítja,  hogy  a  Közgyűlés 
határozatképes.  A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él.

Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  1.  napirendként  vegye  föl  és  tárgyalja  meg  a  „Javaslat 
szolidaritási  döntés  meghozatalára” című  előterjesztést,  12.  napirendként  a  „Javaslat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településképi véleményezési és bejelentési 
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztést, 22. napirendként a 
„Javaslat  a  2013/14-es  tanévre  vonatkozó  általános  iskolai  beiratkozási  körzetek 
véleményezésére”  című  előterjesztést,  mely  előterjesztések  az  ülés  előtt  lettek  kiosztva,  29. 
napirendként a „Javaslat Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása „Utcák-Terek Bajnoksága 
Salgótarjánban”  című  pályázati  program  támogatására” című  előterjesztést,  és  végül  30. 
napirendi pontként „Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 
tagjának megválasztására” című előterjesztést, mely előterjesztések pótlólag lettek megküldve. 

A módosításokkal  értelemszerűen módosul a napirendek sorszámozása. 

A Közgyűlés 9 igen és 4 nem, valamint 1 tartózkodás mellett az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
 
1./ Javaslat szolidaritási döntés meghozatalára

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 2013. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

3./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évekre várható összegének megállapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
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4./ Javaslat  az  önkormányzat  2012.  december  31-én  fennálló  adósságállományának állam által 
történő átvállalásához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

5./ Javaslat  a szociális  ellátások  rendjéről,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő:  dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

6./ Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

7./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 
13/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet  módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Salgótarján  megyei  jogú  város 
szmogriadó tervéről szóló 51/2009. (XI. 24.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

9./ Javaslat  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról  szóló 
8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési iroda vezetője

10./Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
önkormányzati rendelet  megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

12./Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településképi véleményezési és  
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

13./Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívásával  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

14./Javaslat pályázat kiírására Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./Javaslat  a  „Fenntartható  városfejlesztési  programok  előkészítésére”  című  ÉMOP-3.1.1/C-13 
kódszámú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

16./Javaslat bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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17./Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

18./Javaslat  a  2013.  évi  bérlakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására,  valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2012. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19./Javaslat a településrendezési terv módosítás SALGGLAS Üvegipari Zrt.  és környékét érintő 
előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

20./Javaslat  a  településrendezési  terv  módosítás  előkészítésére  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata településrendezési tervének digitális feldolgozása
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

21./ Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

22./Javaslat  a  2013/2014-es  tanévre  vonatkozó  általános  iskolai  beiratkozási  körzetek 
véleményezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

23./Javaslat  a  Nyitnikék  Tagóvoda  felújításának  időtartama  alatt  a  gyermekek  elhelyezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

24./Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal kötött megbízási szerződések 
módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

25./Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

26./Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Önkormányzat között kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

27./Javaslat  a  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  részére  önkormányzati  tulajdonú  lakások 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

28./Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez 
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29./Javaslat  Salgótarján  Kistérség  Többcélú  Társulása  „Utcák-Terek  Bajnoksága  Salgótarján”  
című pályázati programjának támogatására.
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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30./Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága tagjának 
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülés:

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

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése nincs. 

Kérdés, észrevétel nem érkezik.

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Javaslat szolidaritási döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közelmúltban  Székelyföldön  politikai  konfliktust  váltott  ki 
Kovászna  és  Hargita  megye  kormánymegbízottainak  azon  körlevele,  melyben  megtiltották  a 
székely zászló  kitűzését.  A román  honvédelmi  miniszter  kinyilvánította,  hogy a  székely zászló 
támadás  a  román  nemzeti  jelképek  ellen.  A kirobbant  „zászlóháború”  miatt  Németh  Zsolt,  a 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arra biztatta a magyarországi önkormányzatokat, hogy 
szolidaritást  vállalva  a  székelyföldi  településekkel,  tűzzék  ki  a  székely  zászlót.  A  Magyar 
Országgyűlés  a  Parlament  homlokzatára  2013.  február  15-én  tűzte  ki  a  zászlót.  Javasolja  a 
Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat is csatlakozzon azon településekhez, melyek biztosítják és 
támogatják  a  szabad  jelképhasználat  vonatkozásában  szolidaritásról  a  Székelyföldön  élő 
magyarokat,  és  ennek  megnyilvánulásaként  a  Városháza  épületére  is  legyen  kitűzve  a  székely 
zászló. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 16/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése szolidaritást vállal az erdélyi magyarsággal a székely 
zászló  használatával  kapcsolatban  kialakult  politikai  vitában.  Álláspontja  szerint  az  erdélyi 
településeket megilleti jelképeik szabad használata. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
csatlakozik  ahhoz az  országos kezdeményezéshez,  melynek során  a  Magyar  Országgyűlés  és  a 
települések önkormányzatai kihelyezik épületük homlokzatára a székely zászlót.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés meghozatalát követően tűzze ki a Városháza 
épületére a székely zászlót.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A zászló kitűzése  idejére  a  közgyűlésben SZÜNETET rendel  el. 
Megkéri  az  ülésen  megjelenteket,  hogy  fáradjanak  ki  a  Városháza  bejáratához,  ahol  a 
zászlókitűzésre kerül sor. 

SZÜNET

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni  az Erdélyi  Kör,  és  a  Bányász-Kohász Dalkör  segítő 
közreműködését a székely zászló kitűzése alatt. 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 2013. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a  napirend tárgyalásához meghívott Mesterné Berta Ildikó 
könyvvizsgálót.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  beterjesztett  költségvetés-tervezetet 
könyvvizsgáló asszony megvizsgálta és elfogadásra javasolja.

Felhívja  a  képviselő-társak  figyelmét  arra,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  2013.  évi  költségvetés-
tervezetére  vonatkozó  írásba  foglalt  véleménye  az  ülést  megelőzően  lett  kiosztva.  A napirend 
tárgyalásánál kéri ezt figyelembe venni. 

Elmondja,  hogy az  intézményeken  keresztül  ellátandó  feladatok  finanszírozási  paramétereit,  az 
intézményi  költségvetések  főbb  gazdálkodási  feltételeit  a  Hivatal  érintett  irodái  az 
intézményvezetőkkel  egyeztették  és  ezt,  a  megegyezésről  szóló megállapodásban rögzítették.  A 
költségvetési szervek vezetői a saját költségvetésükön keresztül támasztják alá az önkormányzat 
költségvetését.  Ennek  figyelembevételével  szükséges  tárgyalni  az  Önkormányzat  ez  évi 
költségvetését. 

A költségvetés alapjait, mozgásterét jelentős részben a központi költségvetésből származó források 
határozzák meg. A forrásszabályozás, a közigazgatás, illetve a nagy ellátó rendszerek reformszintű 
átalakítása  miatt  jelentősen  megváltozott  2013-ra.  Az  önkormányzatok  által  korábban  ellátott 
feladatok  egy része  állami  fenntartásba  került,  mint  például  az   alapfokú,  illetve  a  középfokú 
oktatás.
Ugyanakkor a feladatellátás változásában új feladatok is megjelentek az önkormányzat kötelékében 
2013.  január  1-től.  Ilyen  feladat  a  Megyei  Könyvtár,  és  a  Megyei   Múzeum  önkormányzati 
fenntartásba  kerülése.  Megjegyzi,  hogy  mindkét  intézmény  esetén  a  központi  költségvetésből 
származó  feladatfinanszírozásra  kapott  összeg  teljes  mértékben,  tehát  100%-ban  fedezi  az 
intézmények működési kiadásait.

A folyó évi bevételek és a folyóévi kiadások a 2013. évi költségvetésben is egyensúlyban vannak, 
úgy mint 2012-es évben voltak. Sőt a 2013. évben jelentős pénzmaradvánnyal indít a költségvetés. 
Köszönhető ez részben a 2012-es évben egyedi döntések alapján kapott központi támogatásoknak. 
Részben az ÖNHIKI támogatásnak, ezen a jogcímen 94 millió Ft érkezett Salgótarjánba. másrészt 
pedig  a  Belügyminisztérium  külön  rendelete  értelmében  1.200  millió  Ft  támogatás  érkezett 
Salgótarjánba  2012-ben.  Ennek  és  természetesen  a  hatékony  és  takarékos  gazdálkodásnak 
köszönhető, hogy a pénzmaradvány nagyságrendje 1.179 millió Ft. 

2012-ben nem lett új működési hitel megnyitva, csupán a korábbi hitelek adósságmegújítása történt 
meg. 2012. év végéig 813 millió Ft lett törlesztve a hitelek, az adósságállomány csökkentésére. 
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A korábbi évekhez hasonlóan a saját bevételek óvatosan lettek megtervezve, hiszen bizonytalan, 
hogy  a  válság  okozta  helyzetben  a  Salgótarjánban  működő  gazdálkodó  szervezetek  hogyan 
teljesítik a kötelezettségeiket. A helyi adókból származó bevétel  1.233 millió Ft-tal lett tervezve. 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elmúlt hetekben több nagyvállalat vezetőjével is találkozott a 
Salgótarjánban  működő  gazdálkodó  szervezeteknél.  Azt  tapasztalta,  hogy  a  válság  ellenére 
fejlesztenek,  bővítik  a  cégeket.  A Mikropakk  Kft-nél,  a  SALGGLAS Kft-nél,  illetve  a  SINIA 
Bútorgyárnál  történt  látogatás  során  már  megvalósult  fejlesztésekről,  vagy  elkövetkező  nagy 
beruházásokról tájékoztatták. 

Gyakran éri a várost az a kritika, hogy nincs munkahelyteremtés. Az említett cégek a válsághelyzet 
ellenére 5-10 fővel, 20 fővel növelik a dolgozók létszámát időről időre. Ezen felül decemberben 
újraindult az öblösüveggyártás 57 fő dolgozóval és további fejlesztések várhatók. Ezekre a tényekre 
alapozva réméli, hogy a helyi adóbevétel több lesz a költségvetésben tervezettnél. 

 A működési feladatok fedezésére a központi költségvetésből 1.643 millió forint érkezik, ezen belül 
a  településüzemeltetésre  464  millió  Ft,  köznevelési  feladatokra  596  millió  Ft,  szociális  és 
gyermekjóléti feladatokra 367 millió Ft,  kulturális feladatokra 208 millió Ft.

Különböző  pályázati  források,  illetve  jogszabályok  alapján  további  2.856  millió  Ft  a  tervezett 
összeg bevételi szinten a költségvetésben. Ezen belül a felhalmozási feladatok 1.665 millió Ft-tal 
lett megjelenítve a költségvetésben, mint már elnyert támogatások.

A  költségvetésben  csak  a  támogatási  szerződéssel  alátámasztott  tételek  jelennek  meg.  A 
legjelentősebb  összeg  a  funkcióbővítő  városrehabilitáció  megvalósítása,  amely  859  millió  Ft 
nagyságrendű  támogatást  jelent.  Felgyorsultak  a  pályázatok  elbírálásai,  hiszen  a  2013-ig  tartó 
időszaknak az elszámolási szakasza 2015-ig meg kell, hogy történjen.

A közgyűlés napirendjei között szerepel egy 350 millió Ft-os bölcsődefejlesztési pályázat 100%-os 
támogatási intenzitással, 0 Ft önkormányzati önerővel, amennyiben nyer a pályázat. Ez a 350 millió 
nincs beépítve a költségvetésbe, hiszen a pályázat beadására a Közgyűlés döntése után kerül sor. Ez 
is azt támasztja alá, hogy Salgótarján Önkormányzatának költségvetése nem virtuális, hanem valós 
tényeken  alapuló  költségvetés  és  csak  olyan  tételeket  tartalmaz,  amelyekre  a  fedezet 
dokumentáltan biztosítva van. 

Hitelforrás igénybevétele csakis és kizárólag a felhalmozás területhez kapcsolódik 198 millió Ft 
értékben, ami a funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósítása érdekében biztosítja a 2013. évi 
kivitelezési ütemhez szükséges saját erő forrásait. Működési hitellel nem tervez a költségvetés.

Orbán Viktor Miniszterelnök úr december 10-ei salgótarjáni látogatásakor vállalta, hogy a kormány 
- az adósságátvállalás tekintetében - Salgótarján teljes adósságállományát átvállalja 2014. január 1-
re.  Tárgyalások  folytak  a  Belügyminisztérium munkatársai,   Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr 
vezetésével A Hivatal vezetése, és a Közgazdasági Iroda munkatársai között, ahol jegyzőkönyvbe is 
rögzítették ezeket a vállalásokat. 

Ez óriási könnyebbséget jelent a 2013-as esztendő tervezésében és megvalósításában, hiszen több 
száz  milliós  nagyságrendű  volt  az  az  adósságszolgálat,  amely  éves  viszonylatban  terhelte  a 
költségvetést. 

A felhalmozási oldalon 2.288 millió Ft lett elkülönítve a feladatokra. Ez 849 millió Ft-tal, 59%-kal 
növekedett  az előző évhez képest.  27,9% a felhalmozásra elkülönített  összegnek a főösszeghez 
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viszonyított aránya.

Néhány  elemet  kiemel  azokból  a  beruházásokból,  amik  biztosan  megvalósulnak  2013-ban:  a 
funkcióbővítő városrehabilitáció 1,1 millió Ft,  a „GeoTur” Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat 
351  millió  Ft,  kerékpárút  II.  ütem  190  millió  Ft,  Nyitnikék  Tagóvoda  teljes  körű  felújítása, 
kapacitásbővítése 126 millió Ft, Bolyai Gimnáziumban természettudományos labort kialakítása 129 
millió Ft.

További elemek a költségvetésben, amelyek nem pályázati forrásból, hanem az önkormányzat saját 
bevételeiből  valósulnak  2013-ban:  8  db  lakóút  felújítása  185  millió  Ft,  December  8.  tér 
talajvízsüllyesztése 19 millió Ft, Dornyai Béla Múzeum homlokzat-felújítása 13 millió Ft.

Felhívja a Közgyűlés figyelmét egy tételre, a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány támogatására. 
Javasolja  5  millió  Ft  elkülönítését  a  költségvetésben  a  Közalapítvány számára.  Amennyiben  a 
Közgyűlés ezt megszavazza, kéri a Népjóléti Irodát, hogy dolgozzon ki egy ösztöndíj  rendszert 
azoknak a végzős középiskolásoknak - felsőoktatásba indulók számára –, akik vállalják azt, hogy 
visszajönnek Salgótarjánba dolgozni. 

Ennek az ösztöndíj rendszernek a lényege, hogy pályázat útján, minden évben kiválasztásra kerülne 
3, 4, 5 fiatal, akikkel 3 oldalú megállapodást lehetne kötni. A 3 oldalú megállapodás szereplője a 
nyertes pályázó, az önkormányzat, és az a cég, amely vállalja, hogy a tanulmányok befejeztével 
munkát ad a pályázó számára Salgótarjánban. Elképzelése szerint havi 50 000 Ft támogatást lehetne 
adni  egy-egy ilyen  fiatalnak.  A cégek örömmel  fogadták a  felvetést  annak érdekében,  hogy jó 
szakemberek jelenjenek meg.

Mindezek alapján érzékelhető, hogy olyan pályára lépett Salgótarján Önkormányzata és ez által  a 
város,  amely kiutat  jelent a korábbi,  évtizedekig húzódó nehéz helyzetből.  A város több millió 
adóssággal  lépett  át  a  Tanácsrendszerből  az  Önkormányzatiságba.  Azonban továbbra  sem lehet 
pazarló gazdálkodásban gondolkodni.  A fejlődéshez továbbra is szükséges, hogy Magyarország 
kormánya továbbra is támasza legyen Salgótarjánnak.

Ezen gondolatok jegyében ajánlja a Közgyűlésnek a 2013-as költségvetés elfogadását. 

Huszár Máté: Tájékoztatja a Közgyűlést a Pénzügyi Bizottság határozatáról:
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága  „Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának költségvetése 2013. év” című előterjesztéssel egyetért, és a Közgyűlés 
2013. február 21-ei ülésén tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, 
hogy a határozatot a közgyűlésen ismertesse.  Határidő: 2013. február 21.,  Felelős: Huszár Máté 
elnök.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen  
és 1 nem , a Népjólét Bizottság 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság   5  igen  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: kérdések,  észrevételek  következnek.  Előtte  azonban  köszönti  az 
ülésen  megjelent  Becsó  Zsolt  urat,  Nógrád  Megye  Közgyűlésének  Elnökét,  Országgyűlési 
Képviselőt. Ezt követően Méhes András képviselő úrnak ad szót. 

Méhes András: 4 kérdést tesz föl a költségvetéssel kapcsolatban: A kormány a 2012. december 31-
ei állapot szerint átvállalja az adósságállományt. Későbbi napirendben szerepel, hogy ezt milyen 
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módon és milyen teljesítéssel, 2013. június 28-ig történő  törlesztéssel. Kérdése arra vonatkozik, 
hogy a  január  1-je  és  a  kifizetés  időpontja  közötti  időnek a kamatterhét  ki  fogja átvállalni?  A 
költségvetés erre nem tervezett kiadást; Mennyi a tervezett folyóévi bevétel, és a folyóévi kiadás?; 
A rendelet 2. fejezet 5. § (2) bekezdése 324.616 ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződés 
aláírására kér felhatalmazást a Polgármester részére, ugyanakkor az előző pont 198.011 ezer Ft-os 
felhalmozási  hitelt  tartalmaz.  Mi  az  oka  annak,  hogy  a  két  összeg  eltér  egymástól?  ;A 
önkormányzat  költségvetésében  a  34.  oldalon  az  önkormányzati  fejezet,  ezen  belül  a 
városfenntartási  és  egyéb  feladatokban  a  helyi  utak,  hidak  fenntartására  57.971  ezer  Ft  került 
betervezésre. A 111. oldalon a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazatfeladatainak 
támogatása 2013. évre ami a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint készült, az 1.1 b-d. 1 
pontban a közutak, hidak fenntartása alaptevékenységre 68.306 ezer Ft állami támogatás biztosított. 
A kettő között több, mint 10 millió eltérés van, mi az oka ennek? 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást.  Javasolja,  hogy  még  2  képviselő 
hozzászólását  hallgassa  meg  a  Közgyűlés  és  utána  következzenek  a  válaszadások.  Dóra  Ottó 
képviselő úrnak ad szót. 

Dóra Ottó: Szintén több kérdést tesz föl egyszerre. Kérdése, hogy Jegyző Úr véleménye szerint a 
költségvetés  az  érvényes  jogszabályok  és  rendelkezéseknek  megfelelően  készült-e  el,  és  lett 
benyújtva a Közgyűlés elé? 
Következő kérdése a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban az, hogy a Megyei Jogú Várostól 
elvett  feladatokkal  annyi  forrást  vitt  el  az  állam amennyit  eddig  adott  hozzá,  illetve  a  Hivatal  
mennyi munkatársát vitte el a járás és mekkora ennek a bértömege?

A  következőkben  a  költségvetés  hivatali  fejezetében  szerepelő  néhány  összegről  szeretne 
tájékoztatást kapni.  Így például a 32.529 ezer Ft-os önként vállalt feladathoz kapcsolódó dologi 
költség mit takar?

A hivatal költségvetésében a beruházások sor alatt kötelező feladatként 5.675 ezer Ft beruházás. Ez 
a későbbiekben részletezve van, mint informatikai beruházás, vírusvédelem. 

Önként vállalt beruházások soron 19 millió Ft, ami a későbbiekben sincs részletezve. Ebből mit 
szeretne a hivatal megvalósítani?

Szintén  a  hivatalnál  szerepel  a  bevételek  között,  az  önként  vállalt  feladatokhoz  kapcsolódó 
bevételként 19.006 ezer Ft. Szintén nem tudja, hogy ez mit takar?

Szerepel a költségvetésben egy olyan tétel, amely 40 millió Ft visszafizetése az állam felé. Milyen 
visszafizetési kötelezettséget takar és ez miből keletkezett? 

Tömegközlekedés támogatása 120 millió Ft. Kérdése, hogy ez az összeg egész évre vonatkozik-e, 
tekintettel arra, hogy  pályázat kiírásra kerül sor, illetve ez a 120 millió Ft tartalmazza-e már a 
jellemzően év közben jelentkező, állam által adott 40 millió Ft-os támogatást vagy ez a remélt plusz 
pénz, plusz finanszírozás lesz a helyi tömegközlekedésre? 

Szerepel a költségvetésben 10 millió Ft az '56. december 8-ai események megfilmesítésére. Lehet-e 
erről többet tudni? Ki készíti a filmet, és mi lesz a film sorsa? 

Szerepel a költségvetésben a parkolási rendszer üzemeltetésének költsége 102 millió egy néhány 
ezer Ft-tal, viszont nem találta a parkolási rendszer üzemeltetésének a bevételi oldalát. Ez milyen 
összeggel van tervezve? 
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„Józsi”  kert  tetőbefedése  15  millió  Ft,  javasolja,  hogy  legyen  feltüntetve,  hogy  ez  a 
városrehabilitáció  I.  üteme,  hiszen  a  következő  évek  tervezésénél  további  45  millió  Ft-ot  kell 
szerepeltetni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és Huszár Máté képviselő úrnak ad szót. 

Huszár  Máté: Orbán  Viktor  miniszterelnök  úr  salgótarjáni  látogatása  során  beszélt  a 
munkahelyteremtésről,  valamint  arról,  hogy  reális  cél  Salgótarjánban  2014-re  a  teljes 
foglalkoztatás. Véleménye szerint a bejelentés egyetlen szépséghibája, hogy kevésbé a magántőke, 
sokkal inkább a közmunkaprogramok fognak majd éhbérért Salgótarjánban munkahelyet teremteni. 
Kérdése az, hogy a 2013-as költségvetésben milyen források segítik ennek megvalósulását? 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, megkéri munkatársait, hogy legyenek 
segítségére a válaszadásban. Telek Lászlónak, a Közgazdasági Iroda vezetőjének ad szót. 

Telek  László: Elsőként  a  szabályzási  szövegben  szereplő  324  millió  Ft-os  hitelfelvétel  és  a 
számszaki  anyagban  szereplő  198  millió  Ft  közötti  különbségre  reagál.  Elmondja,  hogy  az 
anyagból  kiderül,  hogy a 198 millió  Ft  a 2013-as évi  ütem, de egyébként  a befejezés,  a teljes 
mértékben  számított  hiány  324  millió  Ft.  Az  idő  haladtával  egyre  több  önerő  alapot  nyer  az 
önkormányzat és ez a 324 millió Ft csökkenni fog. Azonban a rendelet szabályozási szövege szerint 
a hitelfelvétel teljes összegét kell megjeleníteni a költségvetésben. Természetesen annyi összeg lesz 
lehívva, amennyi éppen kell. Ebben az évben 198 millió Ft, a többi attól függ, hogy mennyi alapot 
nyer az önkormányzat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Irodavezető úr megerősítését kéri. Törvényesen, a költségvetésben a 
hitel megnyitás teljes összegét kell megjeleníteni, ezért szerepel a több, mint 300 millió Ft. 

Telek László: Ahhoz, hogy a beruházás teljes biztonsággal rendelkezzen a saját forrásokkal, ahhoz a 
kivitelezés teljes időszakára kell rendelkezni a szükséges forrásokkal és ehhez a számítás szerint 
324 millió kell, ami nyilvánvalóan kevesebb lesz.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A folyó évi bevétel, kiadás alakulására kér választ. 

Telek László: A folyó évi bevétel és 8.199.937 ezer Ft ami a mérlegből kiolvasható. 

Kérdésként merült fel a költségvetés 34. oldalán szereplő utakra, hidakra 58 millió Ft lett tervezve, 
míg az  állami  forrásoknál  ez  az összeg 68 millió  Ft.  Ennek oka,  hogy a költségvetési  törvény 
szabályozása  szerint  a  városüzemeltetési  feladatok  ugyan  feladat  alapú  finanszírozásban 
részesülnek, de ez nem jelenti azt, hogy a megkapott összeget – 68 millió Ft – minden áron fel kell 
használni. A városüzemeltetésbe tartozó feladatok között kell elosztani ezt a forrást. 

Jelen pillanatban nem tudja megmondani,  hogy a 10 millió Ft az út,  park,  temető,  köztisztaság 
között hogyan oszlik meg. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Irodavezető Úr válaszát, ezt követően Jegyző Úrnak ad 
szót. 

Dr.  Gaál Zoltán: Arra reagálva,  hogy a költségvetés törvényes-e,  a válasza igen.  Természetesen 
majd a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya fog végleges választ adni.
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A járási hivatal létrehozásával kapcsolatban elmondja, hogy nehéz megítélni azt, hogy a feladatok 
és a források viszonya milyen volt. Pontos adatot az év végén lehet adni, amikor realizálódik, hogy 
mennyibe kerültek az itt maradó feladatok és mennyibe került ennek az ellátása az elmúlt évben, 
okoz-e ez működési problémákat.

A járási hivatal kialakítása kapcsán 39 fővel csökkent a hivatal létszáma. Bérköltség tekintetében ez 
kb. 100 millió Ft-os összegnek felelt meg.

További  kérdésként  merült  fel  a  polgármesteri  hivatal  kiadásai  tekintetében,  hogy mire fordít  a 
Hivatal 19 millió Ft-ot. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Emlékezteti a Közgyűlést a kérdésekre. Kérdés volt egy 32 milliós 
dologi,  egy  5  milliós  beruházás,  egy  19  milliós  beruházás,  továbbá  egy  40  millió  Ft-os 
visszafizetés.

Dr. Gaál Zoltán: Ezen felvetések megválaszolásában kéri Eötvös alpolgármester úr segítségét is. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megadja a szót Eötvös Mihály alpolgármester úrnak. 

Eötvös Mihály: Legelőször Méhes képviselő úr adósságállománnyal kapcsolatos kérdésére reagál. A 
Kormány február 28-ig köt megállapodást az önkormányzatokkal. Ebben a megállapodásban lesz 
rögzítve  az  adósságállománynak  az  átvétele,  valamint  az,  hogy  ez  milyen  formában  fog 
megtörténni.  A június  30-ai  határidő  a  bankokkal  kötött  megállapodás  határideje.  Amennyiben 
mégis kellene tőkét és kamatot fizeti ez sem terhelné a költségvetést pluszban, mivel a folyószámla 
hitel be van építve a költségvetésbe és az ígéret az, hogy teljes mértékben átvállalják Salgótarján 
adósságállományát.

A 324 millió Ft-os hitellel kapcsolatban elmondja, hogy az Irodavezető Úr tájékoztatása helytálló. A 
funkcióbővítő beruházásnál önrészt kellett biztosítani ami 325 millió Ft és ezt igazolni kell, hogy az 
önkormányzat rendelkezésére áll. Ezért került be a rendeletbe. 

Nagy valószínűséggel ezt az összeget nem kell lehívni, mert az önkormányzat már kapott 40 millió 
Ft európai  önerős alapot  és a 198 millió  Ft is  be van építve a  költségvetésbe.  Év közben több 
ütemben  lehet  beadni  pályázatot  és  reményét  fejezi  ki,  hogy  a  kormány  ebben  az  évben  is 
ugyanolyan komoly támogatásban fogja részesíteni a salgótarjáni önkormányzatot,  mint amilyen 
támogatásban részesítette az elmúlt időszakban.

Helyi  utak,  hidakkal  kapcsolatban felvetett  68 millió  Ft-os összegre reagálva elmondja,  hogy a 
törvény  szerint  egy  bizonyos  részt  be  kell  számítani  a  kötelező  feladatok  ellátásába,  így  a 
parkolással összefüggő  nyereség is be lett építve a kötelező feladatok ellátásába. 

A járási hivatal kialakításához kapcsolódó bérköltségekre Jegyző Úr válaszolt, amit annyival egészít 
ki, hogy a 100 millió Ft-os összeg a járulékok nélkül értendő. 

Normatíva  40  millió  Ft.  Azért  lett  betervezve,  mert  zárszámadást  követően  előfordulhat,  hogy 
bizonyos normatívákat vissza kell fizetni, és erre a költségvetésben fedezetet kell biztosítani. 

Tömegközlekedés támogatásával kapcsolatban felmerült kérdésre reagálva elmondja, hogy a 120 
millió Ft az egész évre van tervezve. Ebből az első félévben 60 millió Ft, majd a második félévben 
is 60 millió Ft-os támogatásban részesül a Volán. 
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Parkolással kapcsolatos kérdésre reagálva tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a bevétel és a kiadás is 
megegyezik,  hiszen  101  millió  Ft-os  bevétellel  és  101  millió  Ft-os  költséggel  szerepel  a 
költségvetésben.

Huszár Máté képviselő úr munkahely teremtéssel kapcsolatos kérdésére reagálva elmondja,  hogy 
a START munkában 861 fő lesz foglalkoztatva, közfoglalkoztatásban kb. 80 fő.

Tárgyalások folynak a MÁV-val, ami szerint a MÁV közmunkában 150 fő alkalmazására nyílhat 
lehetőség, és készül egy újabb START munka tervezet, ami a kolónialakások bontását tartalmazza, 
itt 100 fő alkalmazására lenne mód. 
Képviselő  Úr  megjegyzésével  -  ami  szerint  éhbérért  dolgoztatnak  embereket  –  nem ért  egyet. 
Emlékezteti képviselő urat arra, hogy a szocialista kormány  idején úgynevezett rendelkezésre állási 
díjat állapítottak meg, ami 28.500 Ft volt. Ebből szintén nem lehetett megélni. 

A céglátogatások kapcsán polgármester asszony beszélt a munkahelyteremtésről, ahol előrelépések 
várhatóak. Reméli, hogy aki Salgótarjánban szeretne dolgozni, annak vagy a közfoglalkoztatásban, 
vagy a piaci szférában lesz megfelelő munkalehetősége. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Reagál  a  10  millió  Ft-os  költséggel  tervezett  '56-os  filmmel 
kapcsolatos kérdésre. A Nógrád megyei származású Matuz Gábor rendező úr hivatalos levélben 
kereste meg az önkormányzatot. Az ’56-os sortűzről forgat filmet és ebben központi szerepet játszik 
Salgótarján. Erre a megkeresésre mondott igent. Matuz Gábor tájékoztatása szerint kb. 30-32 millió 
Ft lesz a film költsége. Ennek 1/3-át az államtól igényli meg, 1/3-a szponzori támogatásból jön 
össze, 1/3-ában pedig Salgótarján önkormányzatának támogatásában bízik.

Véleménye  szerint  az   ’56-os  áldozatok  családtagjainak  ez  is  egyfajta  elégtétel  arra,  amit  a 
pufajkások Salgótarjánban műveltek. 

A JAMKK kert befedésével összefüggő kérdésre reagálva elmondja, hogy egyenlőre csak az első 
ütem lett  tervezve, de komoly céltartalék is szerepel a költségvetésben. Reméli - látva a második 
félévben  már  a  teljesítést  és  a  különböző  bizonytalansági  tényezőket  -,  hogy  az  egész 
megvalósítására sor kerülhet idén és akkor a 2014-es esztendőben a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. bevétele jelentősen nőhet. Számos  szabadtéri,  beltéri rendezvény lebonyolítására 
lenne lehetőség a „Kert” befedésének megvalósulásával. 

EU-s  önerő  alappal  kapcsolatban  tájékoztatja  a  Közgyűlést.  A szabályozás  szerint  annyit  lehet 
igényelni, amire 30 napra előre garantált a kifizetés. A funkcióbővítő beruházáshoz  megigényelt 
több, mint 200 millió Ft-os EU önerő alapból eddig 40 milliót  kapott az önkormányzat,  de az  
ígérvény szerint folyamatos ennek az utalása. Véleménye szerint ennek a hitelnek a 198 millió Ft-os 
felhasználása  sem fog megtörténni,  nem hogy a  300 millióé.  Reméli,  hogy több,  mint  50%-át 
megnyeri az önkormányzat a funkcióbővítéshez. 

Örül annak,  hogy a közeljövőben 850 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetőség és fontosnak tartja, a 
miniszter  úrnak  benyújtott,  a  Salgó  Vagyon  munkatársai  által  előkészített,   kolóniák  bontására 
vonatkozó programot is. Reméli, hogy a minisztérium támogatni fogja.

Bízik benne, hogy az országosan rendelkezésre álló 152 milliárdos forrásból Salgótarján és a megye 
is  jócskán  fog  kapni,  mert  ebben  a  térségben  nagyon  komoly  problémát  jelent  az,  hogy  a 
gazdálkodó szervezetek kisebb felvevői a munkaerőnek.
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Megjegyzi, hogy Salgótarjánban akár 2700 fő is munka nélkül van egy-egy esztendőben. Azonban 
ennek  a  munkaerőnek  80%-a  szakképzetlen  munkaerő.  A gazdálkodó  szervezetek  vezetői  erre 
panaszkodnak, hogy nagyon nehezen találnak Salgótarjánban szakképzett munkaerőt. 

Arra kell törekedni és az emberek szemléletét is oly módon kell megváltoztatni, hogy nem kell  
mindenkinek egyetemre, főiskolára járni, hiszen az elmúlt évtized kitermelt országosan egy olyan 
mennyiségű diplomás munkanélküli  réteget,  akik nem tudnak elhelyezkedni  és olyan munkákat 
vállalnak, amihez elég a középfokú végzettség. Ezáltal a középfokú végzetteknek nincs megfelelő 
munkahelyük,  hiszen  elveszik  a  felsőfokú  végzettek.  Ezt,  a  Magyar  Bálintéknak  köszönhető 
rendszert kell megváltoztatni. 

Van  egy  réteg  akiknek  még  a  8  általánosa  sincs  meg.  Ők  nem  kellenek  jelen  pillanatban  a 
gazdaságnak. Őket csak úgy lehet a munka világába visszavezetni, ha közfoglalkoztatás keretében 
kapnak  segítséget. 

A  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-nek  abban  is  nagy  szerepe  és  felelőssége  van,  hogy  a 
közfoglalkoztatáson keresztül vissza vigye az embereket a munka világába, és megtanítsa a munka 
becsületére, értékelésére őket. 

Telek Lászlónak a Közgazdasági Iroda vezetőjének ad szót.

Telek László: Visszatér a Járási Hivatal kapcsán felvetődött létszám és bér kérdéshez. 2012-ben a 
hivatalban 155 fő létszám volt engedélyezve, ebből a járási hivatal létrehozása miatt 41 fő került a 
járáshoz. Ebből 22 fő vitte a feladatát, és 19 fő feladata maradt a Hivatalnál. 

Ha csak a feladattal rendelkező dolgozókkal csökkent volna a hivatal létszáma, akkor a jelenlegi 
engedélyezett létszámnak 133-nak kellene lennie. A költségvetésben 122 szerepel, tehát 11 fővel 
kevesebb létszámot tervezett az önkormányzat, mint amit tervezhetett volna. 

A felmerült 32 millió Ft-tal kapcsolatban elmondja, hogy ami tervezésre került a hivatal dologijában 
megjelenő  azon  feladatok,  amelyeket  nem  jogszabályból  eredően  kell  költségként  elszámolni. 
Ilyenek pl. a folyószámla hitel, bérhitel keret, illetve a felvételre kerülő 198 millió Ft-nak az év 
során felmerülő kamata, illetve azok a kommunikációs költségek, amelyeket nem jogszabály ír elő. 
Illetve azok a költségek, amelyek a bérbe adott irodákkal kapcsolatban merülnek fel, amelyek nem 
kötelező típusú feladatok. Ezek együtt adják ki, a nem kötelező 32 millió Ft-os költségtételt, ami a 
dologin belül nem kötelező költségként van elszámolva.

A beruházással kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez az összeg a járási hivatalhoz 
átkerült dolgozók által átvitt eszközök pótlására betervezett költség. 

További kérdés a hivatalnál megjelenő 19 milliós bevétel volt. Ez az összeg több dologból tevődik 
össze,  mint  pld.  a  bérbe  adott  irodák utáni  összeg;  a  számlán lévő pénzek utáni  kamatbevétel; 
magáncélú telefon költségtérítés, ami közel 400 ezres tételt jelent. Ez együtt adja ki a közel 20 
millió Ft-ot.

A 19 millió beruházási kiadás részben a járási hivatalhoz köthető. Egyrészt a járás részére át kellett 
adni autót, másrészt a hivatalnál maradt autók olyan állapotban vannak, hogy szükséges a cseréjük.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Huszár Máté képviselő úrnak ad szót. 

Huszár  Máté: Polgármester  Asszony  által  elmondottakra  reagál.  Véleménye  szerint  a  FIDESZ 
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kormány  mindent  megtesz  azért,  hogy  minél  kevesebb  fiatal  mehessen  a  felsőoktatásba. 
Ugyanakkor a diplomások munkanélküliségi rátája fele akkora, egyes időszakokban harmad akkora, 
mint a középfokú végzettségűeké. 

Alpolgármester Úr arról tájékoztatta a Közgyűlést, hogy több, mint ezer fő foglalkoztatására lesz 
lehetőség a városban közmunka program keretén belül.  Ugyanakkor több, mint 2500-an várnak 
arra, hogy közmunkában dolgozhassanak. 

Az emlegetett a rendelkezésre állási támogatás 2010. előtt 28.500 Ft volt,  amit a FIDESZ-es 2/3-ad 
22.800  Ft-ra  csökkentett;  a  közmunkáért  járó  bér  pedig  60.200  volt  és  ezt  szintén  a  FIDESZ 
kormány csökkentette 47.000 Ft-ra. Idén már ez 49.000 Ft. 
Nem gondolja az említett  bérekről,  hogy bármelyik megfelelő jövedelem lenne,  de nem is tőle 
származik az a mondás, hogy „47.000 Ft-ból meg lehet élni”. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, majd Dóra Ottó képviselő úrnak ad szót. 

Dóra  Ottó: Megköszöni  a  válaszokat  és  egyúttal  kéri  Jegyző  Urat,  hogy  az  általa  felvetett 
költségvetési tételekről a konkrét, részletes tervezést juttassa el neki. 

A kapott  válaszok után  az  egyik  kérdése  az,  hogyan szavazhatott  meg a  Közgyűlés  egy olyan 
megállapodást,  ami értelmében a járási  hivatalhoz átkerült munkatársak száma majdnem kétszer 
annyi, mint az elvitt feladat. 

Az elhangzott számadatokat összefoglalva: 41 főt vitt el a járás és csak 22 főnek a feladatát. Tehát 
19 főnek a feladata a Hivatalnál maradt. Irodavezető Úr úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen 124 
fős a Hivatal, de százharminc valamennyi főnek kellene lennie. Véleménye szerint a számokból az 
derül ki, ha eddig 155 fős volt a Hivatal és 41 fő átkerült a járáshoz, akkor 114 főnek kellene a 
Hivatalban most lennie.  

Az  előzőekben  elmondottak  alapján  a  járáshoz  átkerült  munkatársak  bértömege  100  millió  Ft. 
Ehhez  képest  a  költségvetésben  a  hivatali  bértömeg  csak  50  millió  Ft-tal  csökken.  Ebből  arra 
következtetett, hogy van egy bújtatott létszám növekedés vagy valami más ok, ami miatt növekszik 
a bértömeg. Továbbra sem érti, hogy lehetett egy ilyen megállapodást aláírni. 

A feladatfinanszírozás  kapcsán  elmondja,  hogy  2  új  intézmény  került  az  önkormányzathoz  a 
Múzeum  és  a  Könyvtár.  Az  állami  költségvetésben  pontosan  annyi  forrás  szerepel  erre  a  két 
feladatra,  mint amennyi  az önkormányzat költségvetésében is,  ugyanakkor nem tudja megítélni, 
hogy ez elegendő-e.  A 2006-os évben csak a könyvtár finanszírozása 140 millió Ft volt,  ehhez 
képest 2013-ban  ez 99 millió Ft. 

Az  önkormányzat  költségvetéséből  az  derül  ki,  hogy  a  kötelezően  előírt  feladatok  kiadásai  4 
milliárd  466  millió  212  ezer  Ft.  Ezzel  szemben  az  önkormányzat  számára  kötelezően  előírt 
feladatokhoz  az  állami  kapcsolatokból  3  milliárd  330  millió  516  ezer  Ft  érkezik,  ami 
nagyságrendileg 1 milliárd 100 millió Ft-tal  kevesebb, mint amennyibe ez az önkormányzatnak 
kerül. Nem tudja, hogy lesz ez nullszaldós.

Természetesen mint salgótarjáni, mint önkormányzati képviselő, örül annak, hogy a magyar állam 
átvállalja  az  önkormányzat  hitelét  100%-ban.  Véleménye  szerint  az  erről  szóló  törvény  azt 
tartalmazza, hogy ez az átvállalás maximum 70%-os lehet, jelen pillanatban Salgótarján még az 
úgynevezett 60%-os sávban van. Feltételezi, hogy folynak a tárgyalások  ez ügyben. 
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Orbán  Viktor  ígérete,  vagy  vállalása  úgy  szól,  hogy  2014-et  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata hitel nélkül kezdi. Véleménye szerint a hitel 30%-a kamat-, de akár tőkekiadást is 
jelenthet, ha a város csak a 2. félév vége felé fogja megkapni a 30%-os támogatást. 

Véleménye szerint ez a kérdés nem lökhető félre azzal, hogy miniszterelnök vállalta, mert jelen 
pillanatban még a hitelállomány a városban van és ennek a hitelállománynak a fél éves kamata is 
több 10 millió Ft, ami 70-80 millió Ft is lehet. Ráadásul a törvény azt tartalmazza, hogy 2012. 
december 31-ei állapot szerint, tehát a január 1-jétől keletkezett kamatokra maga a törvény nem 
vonatkozik. 
Ezzel együtt is, ha a város sikeresen fogja teljesíteni a költségvetésben szereplő feladatait, akkor 
már csak annak az 1,1 milliárdos lyuknak a sorsáról kell gondoskodni a jövőben ami az állami 
finanszírozásban van.

A fejlesztéseket illetően elmondja, hogy rengeteg nagyon rossz állapotban lévő út van a városban, 
de  a  polgármester  asszony  által  is  mondott  listában  nem  szerepel  egyetlen  belvárosi  út  sem. 
Javasolja, hogy két belvárosi utat – Karancs út, Zemlinszky út – is vegyen föl az Önkormányzat a  
listára, hiszen ezeket számos vállalkozó használja, illetve a kereskedelemhez köthetőek, ráadásul a 
Karancs utca egyfajta elkerülő út is. 

Összefoglalva elmondja, hogy a kormány nagyon sok olyan feladatot vett el az önkormányzattól,  
amelyet ott kellett volna hagynia, és számításai szerint mintegy 250-300 millióval több pénzt vitt el, 
mint feladatot. Az önkormányzatok egy szikrával nem kerültek közelebb ahhoz, hogy a nevükben is 
szereplő önkormányzatiságot továbbvigyék, fejlesszék és az ott élők valódi boldogulását segíteni 
tudják. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és néhány tény adattal válaszol képviselő 
úrnak.

A 2010-et megelőző önkormányzati ciklusról ad tájékoztatást, amikor polgármester és a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének tagja volt. Kósa Lajos elnök úrral és a hivatalokkal összesítették, hogy 
a  2006-2010.  között  regnáló  kormány  80  olyan  feladatot  osztott  a  megyei  jogú  városoknak, 
amelyhez  egyetlen  fillér  központi  költségvetésből  származó  támogatást  nem  adott.  Ezek,  a 
hivatalnokok, jegyzők által tételesen felsorolt feladatok a legkisebb okmányirodai apró feladattól a 
legnagyobb feladatig terjedtek. 

Tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy 2010-ben csak a közoktatás területén jelentkező feladatok 
60%-át kellett saját bevételből, a helyi iparűzési adókból, egyéb bevételekből finanszírozni. 2011-re 
annyit elért az új kormány, hogy megfordult az arány, már csak 40%-ot kellett az önkormányzatnak 
hozzátenni. A jelenlegi helyzetben pedig a fenntartás átvállalásával tulajdonképpen a kiadási költség 
legnagyobb egységét, a személyi jellegű kiadásokat teljes egészében átvállalta az állam.

Aki volt már vezető – mint ahogy képviselő úr is a  megyei közgyűlést vezette -, tudja, hogy egy 
ilyen rendszerben az arány a személyi és a dologi között nagyjából 80:20, vagy 70:30. Elmondható 
tehát,  hogy a közoktatás  államhoz kerülésével  70%-ot  elvitt  az  állam,  ily módon a  köznevelés 
területén az önkormányzat nem járt rosszul. A szakképző intézmények teljes egészében kikerültek a 
rendszerből, tehát még a működésre sem kell fordítani. 

Az  önkormányzatnál  maradt  működtetésben  az  alapfokú  oktatás,  a  művészetoktatás,  a  speciál 
pedagógiai központ, illetve a tiszta profilú gimnázium. 

A működtetéssel  összefüggésben  még  most  jelent  meg  a  végrehajtási  rendelet,  amely  tovább 
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szabályoz.  A megyei  jogú  városok  bontják,  hogy mik  azok  a  dologi  kiadások  közül,  amelyek 
valóban közvetlen a nevelést, oktatást segítő dolgok és ezáltal a finanszírozás az állam feladata, és 
mi  az,  amit  az  önkormányzat  finanszíroz.  Ezek  pontosítása  még  folyamatban  van.  A 
költségvetésben ráhagyással szerepelnek ezek a tételek. 

Az útfejlesztésre reagálva elmondja, hogy  mind a Karancs út és mind a Zemlinszky út állami 
fenntartásban lévő, nem önkormányzati belterületi út. Az önkormányzat kezdeményezte a magyar 
államnál, hogy kerüljön át belterületi úthálózatba és reméli, hogy a közeljövőben az önkormányzat 
megkapja a kezelés jogát. 

Megtörténtek a felmérések is, a Karancs utcának a felújítási költsége jóval meghaladná a 100 millió 
Ft-ot, hiszen a legnagyobb probléma a vízhálózat, közműhálózat problémája amelyet csak komoly 
összefogással lehetne megoldani. 

Hangsúlyozza, mihelyt az önkormányzat kezelésébe kerül az út, keresnek rá forrást, hogy mielőbb 
megtörténjen a felújítás, hiszen ő is mindig szorgalmazta, hogy ezek az utak élvezzenek prioritást. 

Sajnos  a  város  az  utak  tekintetében  is  évtizedes  problémákat  hordoz  a  hátán,  melyet  csak 
fokozatosan lehet megoldani. Az önkormányzat azért döntött a város különböző részein található 
utak felújítása mellett, hogy valamennyi városrész érezze, hogy a képviselő-testület foglalkozik az 
adott  területtel,  másrészt  pedig  prioritást  élveznek  azok  az  utak,  amelyekhez  már  elkészült  a 
dokumentáció.

A szakmai  munkacsoporttal  lefolytatott  tárgyalások  szerint  még  további  23  olyan  salgótarjáni 
belterületi  út  van  a  városban,  amelynek  javításához,  felújításához  nem  szükséges  teljes  körű 
dokumentáció. Ezek a javítások közfoglalkoztatás segítségével megoldhatók. Reméli,  hogy a 23 
útból legalább a felének a javítása ebben az évben meg fog történni. 

A Könyvtár, Múzeum költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a Könyvtár feladatellátásából 
a közművelődési feladatok kikerültek, ami a főösszeg csökkenését is jelenti. 

Méhes András képviselő úrnak ad szót. 

Méhes  András: A  hitel  átvállalással  kapcsolatban  kapott  válaszra  reagálva  elmondja,  hogy  
reméli a megállapodások olyan irányba haladnak, hogy nem csak a tőkeállomány, hanem a kamat is 
átvállalásra  kerül  arra  az időszakra is,  amíg ennek a kifizetése nem teljesül.  Alpolgármester  úr 
megnyugtatta, ha mégis fizetni kell, akkor erre a folyószámlahitel megoldást jelenthet.

A folyóévi bevétel és kiadással kapcsolatos kérdésére Polgármester Asszony említette, hogy 2013. a 
második olyan év amikor amikor a folyóévi bevételek meghaladják a kiadásokat.  Ehhez képest 
Irodavezető  Úr  és  Alpolgármester  Úr  is  az  önkormányzati  költségvetési  mérleg  összesen  sorát 
említi, ami 8 milliárd 199 millió 937 Ft. Miután mérlegről van szó a két oldal csak egyező lehet.  
Úgy  gondolja,  hogy  ellentmondás  van.  Ráadásul  a  rendelet  2.  fejezet  2.  pontja  a  pénzügyi 
műveletekkel csökkentett 2013. évi önkormányzati költségvetés kiadásait 8 milliárd 199 millió 937 
ezer Ft-ban, bevételeit 8 milliárd 1 millió 926 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből az tűnik ki, ha   a 
pénzügyi  műveletekkel  csökkentett  önkormányzati  költségvetési  sorokat  nézi,  hogy a  kiadás  a 
nagyobb,  és  a  bevétel  a  kisebb.  Szeretné  ezeknek  az  adatoknak  a  pontosítását,  hiszen 
ellentmondásos információt kapott a Közgyűlés. 

A 324 millió Ft-os kötelezettségvállalással kapcsolatban föltett kérdésére kapott választ elfogadja. 
Megérti, ha ezt írja elő a törvény, hogy a beruházás önerejére vonatkozó jelenleg számolt teljes 
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hitelösszeget, azaz 324 millió Ft-ot kell szerepeltetni, még akkor is, ha idén csak 198 millió Ft hitelt 
vesz fel az önkormányzat. 

A 4. kérdése az utak, hidak felújításához kapcsolódott. Ami szerint az állami költségvetés 68 millió 
Ft-ot irányoz elő az utak, hidak felújítására, karbantartására és ehhez képest csak 57 millió az, ami 
betervezésre került. Valószínűleg a hiányzó összeg más feladatokat finanszíroz, ahogy Irodavezető 
Úr mondta. 

Javasolja,  hogy amíg a Karancs-Zemlinszky úttal kapcsolatban tárgyalások folynak forduljon az 
önkormányzat a Kistarján út és a Pécskő út középső szakasza felé, hiszen ezen a környéken is 480 
lakás van és jelentős gödrök keletkeztek. 

Amennyiben megoldható kéri annak a 23 felújításra tervezett útnak a listáját amiről Polgármester 
Asszony beszélt. 

Vitathatatlan tény az,  hogyha milliárdos nagyságrendű egyedi támogatást  kap az önkormányzat, 
vagy ha  a  3,1  milliárdnyi  hitelállományát  más  átvállalja,  hogy költségvetési  szempontból  jobb 
pozícióba kerül. Azonban felhívja a figyelmet arra – amire Dóra Ottó is felhívta  –, hogy adott 
kérdésben hiába kerül  az adósságállomány leszorításra,  ha maga a  finanszírozási  struktúra nem 
változik meg. Az nagyon jó, hogy 0-ról indul a város, de ha ismételten belekerül abba a helyzetbe, 
hogy ezek az adósságok újra keletkeznek, akkor ezt nem lehet teljes sikerként elkönyvelni, vagy ha 
egyszer úgy dönt a kormány, hogy egyedi döntéseket nem hoz, akkor bizony ezek az adósságok újra 
és újra keletkezhetnek. 

Véleménye  szerint  a  következő  időszakban a  játszóterekre  is  nagyobb figyelmet  kell  fordítani. 
Például a Kistarján úton igény van arra, hogy egy megfelelő méretű játszótér megnyitásra kerüljön. 
Annak  idején  a  játszótéri  koncepciónál  ez  bekerült  a  listába,  de  a  jelen  költségvetésben  nem 
találkozott vele. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  képviselő  úrnak   játszótérrel  kapcsolatos  felvetését. 
Emlékezteti a Közgyűlést arra, hogy a közelmúltban számos belvárosi játszótér felújítása történt 
meg, például a Pécskő úti, a Zeneiskola mögötti, illetve az Arany János úti. Azonban arra is felhívja 
a  figyelmet,  hogy sok  panasz,  bejelentés  érkezik  arra  vonatkozóan,  hogy a  játszóteret  nem az 
óvodás korú gyerekek, hanem fiatal felnőttek, középiskolás korúak használják. 

A finanszírozási  struktúra  megváltozására  reagálval  elmondja,  hogy  egyet  ért  képviselő  úrral. 
Természetesen nem lehet a kánaánról  beszélni,  csupán az emelkedés felé megy a város,  illetve 
ehhez szükséges a hatékony gazdálkodás is. 

Az elmúlt évekre sem volt jellemző a pazarlás. Mind az intézmények, mind különböző szervezeti 
egységek tudomásul vették, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat. Ha 2010. óta nincsenek 
egyedi kormányzati döntéssel meghozott támogatások, akkor nagyon nehéz helyzetbe került volna 
az önkormányzat.

Továbbra sem lehet pazarló gazdálkodást folytatni. Bízik benne, hogy olyan szinten nem fog újra 
termelődni a probléma, mint korábban éppen a közoktatási ágazatnak önkormányzati feladatkörből 
történő kiemelése okán. Hiszen a legerőteljesebb működési hiány a közoktatás, köznevelés területén 
termelődött.  Ugyanakkor  lesznek  még  olyan  változások  a  2013-as  esztendőben  is  amik  nagy 
odafigyelést igényelnek a gazdálkodás tervezésében . Ilyen lesz a kistérségek átalakulása. 

Örömét fejezi ki amiatt, hogy Képviselő Úr is azt érzékeli, hogy nem elvitatható a korábbi évekkel 

16



összehasonlítva a 2013-as költségvetés helyzete.

Gaál Zoltán jegyző úrnak ad szót, ezt követően pedig Ercsényi Ferenc, Fenyvesi Gábor, Fekete 
Zsolt és Eötvös Mihály képviselő uraké a szó. Jegyző úr hozzászólása után 10 perc szünetet rendel 
el. 

Dr.  Gaál  Zoltán: Dóra  Ottó  képviselő  úr  felvetésére  reagál.  Megkapja  képviselő  úr  azokat  a 
tételeket,  amiket  kért  a  kifogásolt,  vagy megjegyzett  költségtételekkel  kapcsolatosan.  Megkapja 
képviselő úr azt a jogszabályt is, amelyik tartalmazza, hogy a 70%-os mértéktől felfelé is el lehet 
térni. Ebben a kérdésben tévedett Képviselő úr.

A hivatal  létszámát  illetően  pontosítja  az  adatokat.  39  fő  került  át  a  Járási  Hivatalba.  További 
kérdése volt Dóra Ottó képviselő úrnak, hogy hogyan lehetett ilyen megállapodást aláírni .  

A Járási Hivatalok megalakítása kapcsán a Kormányhivatal egy bizonyos létszámigényt támasztott 
a Hivatal felé. Egy másfajta létszámigényt pedig az állami költségvetés, az önkormányzatok és a 
Megyei  Jogú  Városok  hivatali  apparátusát  illetően  vázolt  fel,  ugyanakkor  a  hatáskörök  nem 
látszódtak pontosan. Hiszen az építéshatóság területén nem volt egyértelmű, hogy az egész átkerül a 
járáshoz vagy csak egy része. Ebben a helyzetben azt kellett mérlegelni, hogy az önkormányzat mit 
vállal. Ha kevesebb létszámot ad át, mint amit igényeltek és a következő évben a költségvetés nem 
tudja  finanszírozni  a  Hivatalnál  maradt  létszámot,  akkor  az  önkormányzatnak  kell  elbocsátani 
ezeket a munkatársakat. Szerencsére a költségvetés tudja ezt a létszámot finanszírozni. 

A bújtatott létszámemelkedésre reagálva elmondja, hogy erről szó sincs, hiszen nem csak a Járási 
Hivatal  alakult  meg,  és  nem  csak  a  hivatal  alakult  át,  de  megszűnt  például  a  Kistérségi 
Munkaszervezet. Ugyanakkor ennek a Kistérségi Munkaszervezetnek továbbra is vannak feladatai, 
például  az  érvényben  lévő  pályázatoknak  a  kezelése,  nyomon  követése,  ami  kapcsán  lesz 
létszámbővülés, ami a Polgármesteri Hivatal keretében fog megtörténni. 

További létszámbővítésre a szociális területen és a Közterület-felügyeleten van szükség, hiszen épp 
a Közgyűlés fogalmazott meg kritikát egyrészt a segélyezéssel kapcsolatban, mi szerint alaposan 
körbe  kell  járni,  hogy  ki  kaphat  segélyt,  illetve  a  közterület-felügyelettel  kapcsolatban,  hogy 
nincsenek a helyszínen, nincs elég jelenlét. Ezeken a területeken is várható létszámbővítés. 

A Járási Hivatal kialakításához a szakmai létszám mellett funkcionális létszámot is adott a város. A 
Kormányhivatalon  belül  a  Járási  Hivatalok  mellett  ún.  ellátószervezet  alakult  meg,  amelynek 
létszáma nagyrészt Salgótarján városából került át a Kormányhivatal állományába. Itt arról volt szó, 
hogy majd 69 ember fog a Járási Hivatal Törzshivatalában dolgozni, de ez a létszám 55 fő lett. A 
többi  14 fő,  akik nagyrészt a  mi munkatársaink közül kerültek ki,  a Kormányhivatalon belül  a 
gazdasági, jogi személyzeti jellegű munkát végzik.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 39-en felül további 2 fő – tehát így lett a létszám 41 fő, amiről 
Telek László irodavezető úr beszélt –, a Népjóléti Iroda 2 munkatársa a Tankerülethez került át. 
Megállapítható, hogy a tankerületnél keletkező hatalmas feladatra csak 2 főt adott az önkormányzat, 
holott  a  köznevelés,  közoktatás  területének  nagyságrendekkel  nagyobb  feladata  került  el  az 
önkormányzattól. Információi szerint 20 fő fogja a Salgótarján Járási Tankerületi feladatokat ellátni. 
Itt a Kormányhivatalból kerültek át munkatársak a Tankerülethez. 
10 perc szünetet rendel el. 

SZÜNET
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A szünet  után  folytatódik  a  2.  napirendi  pont,  a  költségvetés 
tárgyalása. Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi Ferenc: Véleménye szerint a kommunikációban is és a költségvetés részleteiben is teljesen 
érthető és helyes módon kiemelt szerepet kapott  a 2012. év végén bejelentett  adósságátvállalás. 
Ennek  pozitív  hatásai  a  város  idei  költségvetésében  markánsan  megjelennek,  ami  jó  dolog. 
Elengedhetetlenül fontos azonban a problémák felismerése. Definiálni kell az okokat, hogy mik 
vezettek a probléma kialakulásához, és meg kell találni a jó megoldást. 

A kormány magát a problémát jól és helyesen ismerte fel. Ugyanis a probléma az az, hogy 2012-re 
az önkormányzati rendszer eladósodása elért egy majdnem kritikus tömeget, és majdnem kritikus 
pontot. Ez nyilván a rendszer egészére érvényes, ez a rendszer 3200 elemből, önkormányzatból áll, 
és nyilván mindegyik más és más okból és mértékből került ilyen szituációba. Biztos benne, hogy 
az okokat mind a kormány, mind a mögötte álló szakértői team jól és helyesen mérte föl.

Véleménye szerint a rendszer eladósodásához minimum 2 ok vezetett.  Kisebb részben az,  hogy 
ennek a 3200 önkormányzatnak némely szereplője túlvállalta magát. 

Elmondható,  hogy  Salgótarján  Önkormányzatát  1990.  óta  -  beleértve  minden  összetételű 
közgyűlését, városvezetését - ez a vád nem illet, nem érintheti. Természetes, hogy minden ciklusban 
nem  fordult  elő,  vagy  nem  fordulhatott  elő  olyan  gazdasági  típusú  döntés  aminek  az  adott 
pillanatban  érvényes  szükségszerűsége,  vagy  mértéke  ne  lett  volna,  vagy  ne  lenne 
megkérdőjelezhető, de ez soha nem érte el a felelőtlen gazdálkodásnak még az alsó határát sem. 

Meggyőződése szerint az önkormányzati rendszer eladósodásának másik oka - és ez a döntő ok – 
az, hogy az önkormányzati rendszer finanszírozása évről évre csökken. 1990-ben amikor az akkori 
kormány és az akkori parlament az önkormányzati törvényt elfogadta, és az önkormányzati törvény 
mellé tette a finanszírozási keret szabályozását is, akkor az egy működőképes rendszernek tűnt. 

A problémák ott keletkeztek, amikor 1992-ben már az első kormány szorított ezen a költségvetési 
keretrendszeren,  feltételrendszeren.  És ez így ment 2012-ig.  Az egymást váltó kormányok mind 
szorítottak a kereten. Egyik sem lépett az önkormányzati rendszer torkára, de azért egy picit tekert a 
nyakán. Ezt 3-féle módon tették meg. Megtették egyrészt úgy, hogy forintosítva csökkentették az 
önkormányzati rendszerbe juttatott finanszírozást, számolható módon csökkent a pénz. 2. eset, hogy 
nem csökkentették az előző évhez képest az önkormányzati rendszerbe juttatott támogatás összegét, 
viszont ez az adott évi inflációval számolva nyilván csökkent. A 3. ilyen megoldás az volt, hogy 
olyan állami feladatok ellátásával bízták meg az önkormányzati  rendszert,  amelyhez nem, vagy 
csak kis mértékben biztosították a finanszírozást. 

Biztos benne, hogy a kormány amikor 2012-ben meghozta ezt a döntést szemben találta magát ezzel 
a problémával és a fő okok között szintén ezt a két okot találta. A célt is jól határozata meg a 
kormány, hiszen a cél értelemszerűen nem lehetett más, mint az, hogy az önkormányzati rendszert 
ebből a sújtó és veszélyeztető adósságcsapdából valamilyen mértékben kiszabadítsa. 

Másfajta  megoldást  lát  ennek  kezelésére.  Véleménye  szerint  amennyiben  az  állam  kötelező 
jelleggel szab meg feladatokat az önkormányzati rendszer számára, akkor ezeknek a feladatoknak 
az  ellátásához  szükséges  forrásokat  egyértelműen  és  100%-ban  biztosítsa  és  rendelje  mellé. 
Önmagában  ez  sem  lenne  tökéletes,  de  ebben  az  esetben  az  önkormányzatok  egy  biztosan 
számítható  stabilan  tervezhető  kötelező  feladatellátásra  kényszerülnek  és  saját  adottságaik, 
lehetőségeik alapján tudnak gazdálkodni a saját bevételeikkel, ami praktikusan az önkormányzatok 
esetében a helyi adóbevételt jelenti. 
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Azonban nem lenne a 100%-os feladat finanszírozás sem tökéletes megoldás, mert itt a mindenkori 
kormánynak kiegyenlítő szerepet kellene betöltenie a különböző önkormányzatok lehetőségei és 
adottságai között. Példaként említi, hogy némely önkormányzatnak a helyi adóbevétele elenyésző, 
míg mások dúskálnak benne. Az adósságátvállalásról összegezve elmondja, hogy jelen pillanatban 
egy megoldás, aminek lehet örülni, de álláspontja szerint nem a jó és nem a tökéletes megoldást az 
általa elmondott levezetés alapján.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni képviselő úr hozzászólását. Ismét a 2006-2010. közötti 
ciklusra  tud  visszautalni,  amelyet  Polgármesterként  csinált  végig.  Arról  tájékoztatták,  hogy  a 
költségvetést úgy állították össze, hogy már eleve terveztek ÖNHIKI-vel amit „szoktak kapni”. Ez 
úgy került be a köztudatba, hogy a Lampert forintokról szóló rendelet, szokott kapni című tétele. A 
különbség csak az volt, hogy a 2006-2010. közötti ciklusban azok az önkormányzatok tudták ezt 
tervezni,  ahol  szocialista  szimpatizáns  vagy  az  ő  színeiben  megjelenő  polgármester  volt. 
Ugyanakkor a szimpatizáns önkormányzatokat is csak lélegeztetőgépen tartotta a kormány. Virtuális 
költségvetéseket kényszerültek készíteni az önkormányzatok. 

Salgótarján 2006-2010. között egyszer 10 millió Ft -ot és egyszer 12 millió Ft-ot kapott. Salgótarján 
önkormányzata ezért  nem tudott  tervezni ezzel.  Bár ez is egy olyan megoldás volt,  amely nem 
segített  azon,  hogy  a  probléma  ne  termelődjön  újra.  Azzal,  hogy  a  feladatok  elkerülnek  az 
önkormányzatoktól ez által úgy véli,  hogy a probléma újratermelődésének is valamilyen szinten 
gátat lehet szabni. Nyilván egy olyan rendszert, amely húszon éven keresztül működött nem lehet 
egyik  napról  a  másikra  megváltoztatni.  

Felhívja a figyelmet arra,  amit Jegyző Úr megfogalmazott a Járási  Hivatalok létrejötte kapcsán. 
Salgótarján  nagyon  visszafogott  volt  a  létszám tekintetében.  Mind  az  intézményeknél,  mind  a 
hivatalnál meg lett húzva a nadrágszíj. Nemritkán egy munkatárs másfél 2 embernek a munkáját 
látta el. És ezt vállalták a munkatársak. 

Az  intézmények  tudomásul  vették,  hogy  nincs  mód  arra,  hogy  a  60.  pedagógiai  asszisztenset 
foglalkoztassa  az  iskola,  ezért  a  pedagógusok  bent  maradtak  délután,  hogy  a  másnapi  órára 
előkészítsék azokat a szemléltető eszközöket, amire szükség lesz. 

Salgótarján önkormányzata csak úgy tudta túlélni ezt a rendszert, hogy nagyon komolyan és nagyon 
racionálisan gazdálkodott a létszámmal. 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elmúlt időszakban valamennyi intézményt végigjárt - a Gépipari 
Szakközépiskola  kivételével  -  kifejezetten  az  átadás-átvétel  kapcsán.  Egyetlen  igazgató, 
tagintézmény-vezető  nem panaszkodott  arra,  hogy bármely pedagógusa is  kevesebb bért  kapott 
volna,  mint  a  korábbi  időszakban.  Mindennek  az  az  oka,  hogy  Salgótarján  önkormányzata  a 
törvényeknek megfelelően, a KIGSZ-en keresztül nagyon komolyan ellenőrizve állapította meg a 
béreket, besorolásokat hosszú évek óta. 

Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi Ferenc: Elmondja, hogy megpróbált politikailag abszolút korrekt helyzetképet adni arról, 
hogy honnan, miért  jutott  el  az önkormányzati  rendszer  oda ahová.  Ha ez ilyen heves,  heveny 
Lampert Mónikázást vált ki Polgármester Asszonyból, és nem tud másképp reagálni, akkor nincs 
értelme a higgadt, nyugodt, korrekt és talán még értelmes párbeszédnek se. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  képviselő  urat,  hogy ezt  a  véleményét  a  Képviselő 
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Asszonnyal is megvitatta a Parlamentben, az erről készült szóváltást meg lehet nézni a Parlament 
honlapján. Nem képviselő úr hozzászólását ítélte meg, hanem kiegészítette a megoldásra vonatkozó 
megjegyzését  azzal,  hogy a 2006-2010. között  regnáló kormány milyen megoldást  talált  erre  a 
problémára.  Az  a  kormány  is  felismerte  a  hibát,  annak  is  az  volt  a  célja,  hogy  segítsen  az 
önkormányzatokon és keresett rá megoldást. A megoldás a Lampert forintokban és az ÖNHIKI-ben 
volt, de az volt a szépséghibája a megoldásnak, hogy a FIDESZ-es önkormányzatok nem nagyon 
részesülhettek ebben. 

A következő hozzászóló Fenyvesi Gábor alpolgármester úr.

Fenyvesi  Gábor: Véleménye  szerint  Ercsényi  képviselő  úr  félreértette  Polgármester  Asszony 
szavait. Benne is megfogalmazódott, hogy Ercsényi képviselő úrral 10 éve ül a közgyűlésben, de 
utoljára ilyen objektív és pozitív hozzászólást a 2002-2006-os ciklusban hallott tőle. 

Számára ez olyan, mintha a tarjáni Városlakó Egyesület újra pozicionálná magát az elmúlt időszak 
értékelésével kapcsolatban,  ugyanis ez teljesen és markánsan eltér  attól,  amit a  Szocialista Párt 
megfogalmazott az elmúlt időszakkal kapcsolatban. Bízik benne, hogy a jövőben is megmarad ez a 
fajta objektív megítélése a közös munkának. 

Amiatt  kért  szót,  hogy  a  Közgyűlés  ismét  nem  arról  beszél  ami  a  2013.  évi  költségvetéssel 
kapcsolatban  lényeg.  Bár  ez  már  megszokott,  mert  amikor  a  költségvetés  jó  és  stabil,  nem a 
milliárdos fejlesztésekről, várható fejlesztésekről, nem arról beszélnek, hogy nincs intézkedési terv 
a költségvetés mellett, hanem lényegtelen 5-10 millió Ft-os tételek kerülnek elő. 

A költségvetés 2-3 tételére tér ki. Előzetesen elmondja, hogy a városvezetésnek a működése, illetve 
a Polgármesteri Hivatal működése sokszor középkort idéz. Ez azért emeli ki, mert arról tárgyal a 
Közgyűlés, hogy az intézményeket és egyéb dolgokat hogyan fejleszti, milyen pályázatok kerülnek 
kiírásra, addig maga az épület ahol a munka folyik, és azok az eszközök amelyek rendelkezésre 
állnak, már 10 évvel ezelőtt is nagyon rossz állapotban voltak. 

A városvezetése  2006-ban  azt  mondta,  hogy azokat  a  dolgokat  vesznek  igénybe  a  munkához, 
amelyek feltétlen szükségesek. Ezért van az, hogy mindenfajta költekezés be lett korlátozva: nincs 
korlátlan telefonhasználat, korlátlan erőforrás használat a városvezetés részére. A Polgármesteren 
kívül  nincs személyhasználatú gépjárműhasználat. Ha nincs sofőrös autó a garázsban, akkor saját 
autót használ mindenki. 

A hatékony  munkavégzéshez  saját  számítógépet  és  telefont  vesznek  igénybe,  ugyanis  arra  a 
rendszerre  ami  házon  belül  van,  véleménye  szerint  500  millió  Ft-ot  kellene  költeni.  Mvel  a 
költségvetés  stabil,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  Önkormányzat,  amely  azért  megpróbálja 
működtetni  ezt  a  várost  a  cégein  és  az  intézményein  keresztül,  megérdemel  némi  fejlesztést  a 
munkájához. 

Az  Önkormányzat  tízenéves  gépkocsiparkkal  rendelkezik.  A  költségvetés  előkészítésének  az 
időszakában kikérte Gondnok Asszonytól a felújításokra, különböző javításokra szánt összegeket. 
Véleménye szerint ebből az elmúlt években 2-3 autót lehetett volna vásárolni. 

Tájékoztatja  a Közgyűlést,  hogy ebben az évben sor kerül a gépkocsipark megújítására.  A régi 
autókat eladják helyettük újak beszerzése történik meg. Erre a célra 19 millió Ft van betervezve, 
ami   4  autó  vásárlását  jelenti.  Ebből  2  autó  rendészeti  célokat  fog  szolgálni  a  Rendőrséggel 
közösen. Az erről szóló megállapodást a közgyűlés elfogadta. Az autók üzemeltetése, szervizelése a 
Rendőrkapitánysággal közösen fog történni. 
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Emellett  bejön a  rendszerbe  a  járásnak átadott  Ford  helyett  egy sofőrös  autó,  valamint  a  jelen 
pillanatban  6.  évét  taposó  Toyota  polgármesteri  személyi  használatú  autó  cseréje,  amelynek  a 
szervizelési  költségei  katasztrofálisak  voltak  az  elmúlt  években.  Ezek  az  autók  kerülnek 
lecserélésre, természetesen nem kategóriájukban, ami a számokból azért jól látható.

Kitér továbbá a hivatal létszámbővítésére. Most van az a lélektani pillanat, amikor az egyes irodák a 
valós feladatellátásuk tükrében meg tudják határozni azt, hogy milyen létszámra van szükségük. 
Természetesen nem a különböző álmaikban lévő létszámról  van szó,  hanem a feladatellátáshoz 
nélkülözhetetlen létszámról. Mindez nem jelenti azt, hogy meghatározott létszámot feltétlenül fel 
kell tölteni, hiszen ebben a keretben is lesznek üres álláshelyek. Tájékoztatja a Közgyűlést arról, 
hogy emellett a polgármesteri kabinet létszáma 1 fővel csökkent. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hivatali mobilköltségekkel kapcsolatban elmondja, hogy 2006-tól 
belépett  az  önkormányzat  egy  városi  flottába,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  cégek,  intézmények 
munkatársai ingyen beszélnek egymással. Ez több tízmillió Ft-os megtakarítást jelent. 

Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi  Ferenc: Fenyvesi  Gábor  alpolgármester  úr  megjegyzésére  reagálva  elmondja,  hogy  a 
Tarjáni Városlakó Egyesület nem kívánja magát újrapozicionálni. Tagjai, szereplői, szimpatizánsai 
liberálisak és demokraták, akik a maguk szerény és korlátozott módján között azt a célt tűzték ki 
maguk elé, hogy Orbán Viktort és kormányát leváltsák 2014-ben.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és azzal a kéréssel fordul a képviselő-
társakhoz,  hogy  a  város  2013.  évi  költségvetését  tárgyalja  a  Közgyűlés  és  ne  a  2014-es 
kampánycélokat határozza meg. 

Fekete Zsolt úrnak ad szót. 

Fekete  Zsolt: A költségvetéssel  kapcsolatban  nem számadatokkal  akar  vagdalózni,  hanem arra 
keresi a választ, hogy Salgótarján lakossága mit ért ebből a költségvetésből és mi lesz ennek majd a 
hozadéka. Véleménye szerint a 2012-es év nem sok jót hozott a tarjániaknak. 
A parkolási rendszer bevezetése csak bosszúság volt. Olvasható, hogy mennyi a kiadás és mennyi a 
bevétel.  Sajnos annyit  nem tudott  kitermelni ez a rendszer,  hogy ahol a buszjáratok meg lettek 
ritkítva, vissza legyenek állítva, és ezáltal jobb legyen a közlekedés a városban. 

Bizonytalan abban,  hogy az idei költségvetés után jobban fogja-e magát Salgótarjánba érezni a 
salgótarjáni. Jobb lesz-e a közlekedés, jobbak lesznek-e az utak, járdák? Tisztább lesz-e a város? A 
munkát keresőknek nem kell-e majd 100 km-re utazni, hogy munkát találjanak? Érezhető lesz-e 
idén, hogy Salgótarján a lehetőségek városa. A pályakezdő fiataloknak nem kell más városba menni 
munkát keresni, esetleg más országba is. Tarjánban a vállalkozók arra panaszkodnak, hogy nem 
tudnak, nem tudják üzleteiket fenntartani. Bezártak kávézók, butikok. 

Legfontosabb feladat Salgótarjánban a még itt élők átlagjövedelmének emelésének elősegítése, a 
szociálisan  rászorulók  számának  a  csökkentése,  az  elvándorlás  lassítása,  a  tehetséges  tarjániak 
visszacsábítása lenne. Ez az elsődleges feladat és ennek elsődleges eszköze az éves költségvetés 
megalkotása,  aminek  elfogadott  koncepciók  mentén  kell  megtörténnie.  Hiába  épülnek  terek, 
bicikliutak, ha azon egy idő után nem üldögél senki, és nem kerékpározik senki. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint megjelenik a 2013-as költségvetésben az, hogy 
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mit érez belőle a salgótarjáni fiatal.  Tudomása szerint ilyen még nem volt Salgótarjánban, hogy 
ilyen típusú tanulmányi szerződés kössenek. Talán valamikor a szocializmus időszakában léteztek 
megyei  ösztöndíjak,  voltak  olyan  értelmiségiek  akik  a  Megyetanács  ösztöndíjával  tudtak 
visszajönni Salgótarjánba dolgozni.

Úgy  véli,  ha  nincs  kormányváltás  2010-ben  akkor  már  2011-ben  azt  érezhették  volna  a 
salgótarjániak, hogy csődközeli állapotba kerül a város, az ország. A csődközeli állapot azt jelenti, 
hogy csak  a  kötelező  feladatokat  lehet  ellátni,  és  akkor  nincs  egyetlen  forint  kultúrára,  nincs 
színházi előadás, nincsenek rendezvények, programok maximum ha befizeti az ember a jegy árát. 
Nincs sport a városban. Egyetlen fillért sem tud az önkormányzat sporttámogatásra fordítani, nem 
tudja fenntartani azokat a létesítményeket, amelyeket nem kötelező feladatként jelenít meg. 

Ez  is  megközelítés  kérdése,  hogy  hogyan  kerül  lefordításra  az  embereknek  egy  egy  év 
költségvetése.  Véleménye  szerint  úgy érdemes  a  2012-es  évet  lefordítani,  hogy nyitva  volt  az 
Uszoda,  nyitva  volt  a  Sportcsarnok,  tudtak  versenyezni  a  gyerekek,  a  fiatalok.  Működött  a 
kosárlabda csapat, működött a futball csapat. Számos sportszervezet kapott támogatást pályázaton 
keresztül az általános tartalékból. Számos civil szervezet kapott támogatást. 

Attól város a város, hogy ott élet van, közösségi élet van, és az az életkörülmények ehhez vannak 
igazítva.  Azokban  a  parkfenntartási,  illetve  közterület  karbantartási,  felújítási  programokban 
amelyekre forrás van elkülönítve a  költségvetésben ezek mind a komfortérzetet  javítják,  illetve 
azok a fejlesztések, amelyek már a 2,5 milliárdot közelítik majd a 2013-as esztendőben az emberek 
mindennapjait teszik jobbá. 

Eötvös Mihály alpolgármester úrnak adja meg a szót. 

Eötvös  Mihály: Egy két  felvetett  problémára  ad  választ.  Méhes  képviselő  úr  kérdezte,  hogy a 
költségvetési rendelet 3. §. 2 bekezdésében a kiadás-bevételnél nem ugyanaz a szám szerepel. Ez 
azért nem egyezik, mert természetesen be van építve a költségvetésbe egy 198 millió 11 ezer Ft-os 
hitelfelvétel, és ez a két számnak a különbsége. 

Felvetődött az állami pénzek kérdése. Erre reagálva már Polgármester Asszony hangsúlyozta, hogy 
a bevételeket, kiadásokat a régi rendszer szerint nem lehet összehasonlítani. Példaként említi, hogy 
az  oktatás  területén  1  milliárd  902  millió  Ft-tal  csökkent  a  kiadási  oldal.  Jelen  pillanatban  az 
oktatásra fordított összeg 1 milliárd 324 millió, ez a tavalyi költségvetésbe 3 milliárd 200 millió Ft 
fölött  volt.  Az  adósságszolgálati  teher  az  elmúlt  évben  1  milliárd  234  millió  Ft   volt,  ehhez 
körülbelül egy 100 millió Ft-os kamat hozzáadódna, akkor körülbelül 3 milliárd 236 millió Ft az a 
költség, ami a költségvetésben nem merül föl. 

Parkolással kapcsolatban Fekete képviselő úr elmondta, hogy nincs értelme annak, hogyha ugyanaz 
a  bevétel  mint  a  kiadás.  Ez  így  van  a  költségvetésben  megtervezve.  A parkolási  övezetben  a 
kátyúzási meg útjavítási munkák költségei meg lesznek jelenítve. 
Ha mindezek összeadódnak és ehhez hozzáadódik az 57 millió Ft-os út, híd alap, akkor belátható, 
hogy mértékű javulás történik 2012-höz képest, mert ez az 57 millió Ft is 10 millió Ft-tal több, mint 
a tavalyi évben rendelkezésre állt az út, híd alapban. 

Adósságállománnyal  kapcsolatban felvetett  kérdésre reagálva elmondja,  hogy Jegyző Úr pontos 
választ adott. Tehát megvan a jogszabályi feltétele annak, hogy a kormány 70 % fölött, akár 100%-
ban döntsön. 

Kamatköltségekkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  ha  december  31-ei  dátummal  kerül  sor  az 
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adósságállomány átvállalására az azt jelenti, hogy nem csak a tőkét, hanem a hozzá tartozó kamatot 
is átvállalják. Ez február 28-a után derül ki, de addig is a költségvetést be kellett terjeszteni. 

Az úttal, híddal, járdákkal kapcsolatban elmondja, hogy sokkal több pénz áll rendelkezésre, mint a 
múlt  évben.  Természetesen  a  Foglalkoztatási  Kft.  munkatársai  a  Kistarján  úton  is  elvégzik  a 
javításokat, mihelyt az idő engedi.

Méhes  képviselő  úrnak  kiegészítésképpen  elmondja,  hogy  a  Kistarján  úton,  Arany János  úton 
tovább folytatódik a lépcső, járdáknak a felújítása. 

Képviselő úr  által  felvetett  játszótér kérdésre reagálva elmondja, hogy  a Kistarján út 6. előtt  az 
Ipoly Erdő fog játszóteret kialakítani. Ez sem része a költségvetésnek. 

A  válaszokat  követően  rátér  a  2013.  évi  költségvetés  részleteire.  A  2013.  évi  költségvetés 
tervezésénél, előkészítésénél szükséges volt figyelembe venni a 2012. évi költségvetési gazdálkodás 
főbb  jellemzőit,  eredményeit.  Az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  tervezési 
feltételrendszerét alapvetően befolyásolta a költségvetési törvény forrásszabályozása. A 2012. évi 
költségvetés teljesítését mutató előzetes vizsgálat igazolja, hogy a Közgyűlés kellő óvatossággal 
kialakított,  végrehajtható  feltételrendszert  fogadott  el.  Gazdálkodási  zavarok  az  év  során  nem 
jelentkeztek,  a  források  megfelelő  időben  és  mértékben  álltak  rendelkezésre  a  költségek 
finanszírozására.  A működési feladatokat finanszírozó 941 millió forint tervezett hitel felvételére 
nem került sor, 394 millió forint folyószámlahitellel biztosítva volt a működési kiadások fedezete. 

Hosszú lejáratú hitel kategóriában az év során 200 millió forint igénybevétel történt, amely az előző 
évben  megkötött  hitelszerződés  alapján  realizálódott.  Az  1.305  millió  forint  adósságszolgálati 
kötelezettséget  2012.  évben,  figyelemmel  a  hitelszerződések  feltételeire,  az  önkormányzat 
határidőre teljesítette.  Kiemelendő, hogy 2012-ben az ÖNHIKI jogcímen kapott 94 millió forint, 
illetve az 1.200 millió forint belügyminisztériumi támogatás olyan kormányzati segítség volt, amely 
rendkívüli mértékben javította a költségvetés fedezeti helyzetét, illetve pénzmaradványként a 2013-
as költségvetés lehetőségeit. A 2012. évi költségvetés gazdálkodás előzetes elemzése azt mutatja, 
hogy a felmerült kiadásokat a rendelkezésre álló források finanszírozni tudták, fedezethiány nem 
akadályozta a feladatok elvégzését,  tehát  az önkormányzat  stabil  pénzügyi,  likviditási  feltételek 
között működött. 

A 2012-es eredményes gazdálkodásnak köszönhetően 2013. évi költségvetésben 1.178 millió forint 
pénzmaradvánnyal lehetett számolni, működésben 700 millió forint, a felhalmozási szektorban 170 
millió  forint  szabad  rendelkezésű  pénzmaradvány  alakult  ki,  amely  a  tervezés  pozícióját 
nagymértékben javította.  Az  elmúlt önkormányzati  ciklusokban  nem volt arra példa, hogy  ilyen 
nagyságrendben maradjon pénzmaradvány. 

A körültekintő  gazdálkodást  mutatja  az  is,  hogy az  önkormányzat  2012-ben  150  millió  forint 
kifizetésével  rendezni  tudta  a  NÓGRÁD  Volán  Zrt.  több  mint 600  millió  forintos,  közösségi 
közlekedéshez  kapcsolódó  követelését,  miközben  több  mint 813  millió  forinttal  csökkent  az 
önkormányzat adósságállománya. 

Az  előzőek  miatt  a  költségvetés  2012.  évi  gazdálkodását  sikeresnek  és  eredményesnek  kell 
tekinteni. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodás tekintetében 2012-ben jól teljesített, ennek 
következtében jelentős pénzmaradvány keletkezett és ez kedvező induló pozíciót teremtett a 2013. 
évi költségvetés elkészítéséhez, ugyanakkor a 2013. évtől átalakult önkormányzati feladatellátás, 
ezzel  együtt  a  finanszírozási  rendszer  is.  Az  önkormányzati  feladatok  egy  része  2013-tól  az 
államhoz kerül, viszont a könyvtári és múzeumi feladatok ellátásával bővült az önkormányzat által 
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ellátandó  szolgáltatások  száma.  A  nagy  ellátórendszerek  átalakításának  következményeivel 
számolni  kell,  a  költségvetés  mozgásterét  ennek  megfelelően  kellett  átalakítani,  figyelemmel  a 
feladatalapú finanszírozási rendszer követelményeire. A feladatalapú finanszírozás azt jelenti, hogy 
a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatokhoz a költségvetési törvény – felhasználási 
kötöttséggel  –  feladatalapú  támogatást  biztosít,  vagy  azok  ellátásához  a  feladat,  illetve  a 
lakosságszám alapján támogatást  biztosít.  Rendkívüli  segítséget jelent az önkormányzatot érintő 
hitelkonszolidáció,  amely  következményeként  a  korábbi  években  igénybe  vett  hitelek  miatti 
adósságszolgálati  kötelezettségek  megszűnnek.  Ilyen  nagyságrendű  segítségre  még  az 
önkormányzat életében nem volt példa. 

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételi főösszege 8.199.937 ezer forint, amely elmarad az 
előző év eredeti előirányzatától. Az előző évhez való viszonyítás nem célszerű, hiszen az előző 
évhez  képest  jelentős  feladatok  kerültek  állami  fenntartásba,  illetve  a  könyvtári  és  a  múzeumi 
feladatokkal  többletkötelezettségek  jelentkeztek.  Az önkormányzat  tervezett  kiadásának összege 
8.199.937 ezer forint, 2012-höz képest a kisebb kiadást, egyrészt az oktatási kiadások 1.902 millió 
forintos,  másrészt  az  adósságszolgálati  terhek  1.846  millió  forintos  csökkenésének  köszönhető. 
Tehát  ebben  az  évben  nincs  adósságszolgálat,  a  tavalyi  évben  amikor  a  mérlegfőösszeget 
megnézzük, ott abba benne volt 1 milliárd 846 millió Ft adósságszolgálati teher, amitől 2013-ra az 
önkormányzat  meg  fog  szabadulni.  A kiadások  nagyobb  mértékű  csökkenését  a  felhalmozási 
kiadások 849 millió forintos növekedése ellensúlyozza. 

A 2013. évi költségvetés főbb bevételi előirányzata előirányzatai:
A működési bevételek összességükben 3.381 millió forintban kerültek tervezésre, amely csökkenést 
mutat  a  2012.  évi  tervadatokhoz képest.  A helyi  adók meghatározott  előirányzata  1.233 millió 
forint, amely kissé csökkent az előző évben tervezetthez képest annak ellenére, hogy egy üvegipari 
vállalkozás a Tarján Glas Kft. 2012-ben megkezdte működését. 2012-es évben 1 milliárd 256 millió 
Ft volt tervezve helyi adó bevétel és 1 milliárd 260 millió Ft környékén lett a tavalyi évi lezárva. 

Ha a beruházások elindulnak, akkor ez az adóbevétel  valószínűleg növekszik, és természetesen az 
önkormányzat  lehetőségeit  is  ez  fogja  növelni.  A  helyi  kis-  és  középvállalkozásokat  segítő 
adórendeleti változás továbbra is fennáll, amely szerint a helyi iparűzési adó első félévi előlegének 
befizetési határideje május 15. A költségvetés makroszintjén az intézmények tervezett működését 
segítő bevételi előirányzat 529 millió forint, amely 22 millió forinttal, 4,3%-kal növekszik az előző 
évhez képest.  Támogatásértékű működési bevételek az államháztartáson belülről érkeznek 1.191 
millió forint összegben, amely a 2012. évben tervezett összegtől 135 millió forinttal,  12,7%-kal 
nagyobb.  A bevételi  csoporton belül  a  legjelentősebb bevétel  a szociális  támogatások jogcímen 
jelentkező 734 millió forint. Ebben vannak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyéb szociális 
támogatások normatívái.  Az Országos  Egészségbiztosítási  Pénztártól  137 millió  forint  összegre 
lehet számítani. Ebben a bevételi csoportban került megtervezésre a természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban projekttel kapcsolatosan elnyert 
170 millió forint. Ez a működési oldala, arról beszélt a Polgármester Asszony is, hogy a Bolyai 299 
millió Ft-ot nyert, de abból vannak eszközbeszerzések, ez pedig a működési oldala a támogatási 
összegnek.

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázatból 126 millió forint érkezik a meghatározott feladatok 
finanszírozására. A felhalmozási bevételek előirányzata 73 millió forint. Az önkormányzati vagyon 
értékesítéséből származó források egyre kisebb részben finanszírozzák a felhalmozási költségeket. 
Most itt szeretném megjegyezni, hogy a költségvetésünkben be van építve 2 milliárd 288 millió Ft 
felhalmozási  kiadás,  1  milliárd  665  millió  Ft  állami  felhalmozási  támogatás,  73  millió  Ft 
felhalmozási bevétel, és a kettő között 550 millió Ft felhalmozási kiadást csinálunk úgy meg, hogy 
ez nem vagyon értékesítésből van, hanem működésből. A támogatásértékű felhalmozási bevételek 
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előirányzata 1.665 millió forint, amely a korábbi időszakban elnyert pályázatokkal összefüggésben 
megkötött  támogatási  szerződések szerint  illetik  meg  az  önkormányzatot.  A bevétel  957 millió 
forinttal, 135,2%-kal növekszik ebben az évben az előző évhez képest.

A bevétel az alábbi feladatokat finanszírozza:É-D irányú kerékpárút II. ütem támogatása 162 millió 
forint, funkcióbővítő város rehabilitáció támogatása 911 millió forint, „összefogás az áldozatokért” 
pályázati  támogatás  2.100  ezer  forint,  természettudományos  oktatás  módszertanának  és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban pályázati támogatás 129 millió forint, Nyitnikék 
tagóvoda  kapacitásbővítő  pályázat  támogatási  forrás  120  millió  forint,  GeoTur  Turisztikai 
attrakciófejlesztés  pályázati  támogatása  351  millió  forint,  EU önerő  alap  támogatása  40  millió 
forint.

A helyi  önkormányzatok  által  működési  támogatás  helyi  önkormányzatok  általános  működési 
támogatása felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatot. A bevételi terv szerint az 
elkülönített összeg 1.635 millió forint, amely kevesebb, mint az előző évben tervezett összeg. A 
csökkenést,  önkormányzati  feladatok  állami  fenntartásba  való  vétele  okozza,  amely  miatt  a 
költségvetésből kikerülő feladatokhoz tartozó állami források nem jelennek meg ebben az évben, 
hiszen az ott hozzá tartozó kiadások sem merülnek fel. Ez a tavalyi évben 2 milliárd Ft fölött volt az 
ilyen természetű bevétel, de ebben voltak benne az oktatási normatívák is, ami a tavalyi évben 1 
milliárd 885 millió Ft volt, most pedig 596 millió Ft. 

Az  előző  évi  pénzmaradvány  tervezett  igénybevételének  előirányzata  1.179  millió  forint. 
Hitelfelvételi terv 198 millió forint összegű előirányzatot tartalmaz, amely a funkcióbővítő város 
rehabilitáció,  kiegészítő  forrásának  biztosítása  érdekében  került  meghatározásra.  További 
forrásbővítő  hitelre  nincs  szükség,  hiszen  az  előző évben  a  jelentős  kormányzati  segítség  és  a 
hatékony takarékos gazdálkodás miatt jelentős pénzmaradvány alakult ki, amely szabad forrásokkal 
tudja  segíteni  a  2013.  évi  gazdálkodást.  Így az  önkormányzati  források biztonsággal  elégséges 
elégségesek a kötelező és a vállalt feladatok finanszírozására.

A 2013. évi költségvetés főbb kiadási előirányzatai.
Az egészségügyi-szociális  központ  működési  költségvetésének  együttes  előirányzata  420 millió 
forint, amely a 2012. évi összeghez képest 32 millió forinttal, 8,3%-kal növekedett. A növekedést 
alapvetően január 1-jétől a kistérségtől átvett szociális étkeztetés, illetve az egészségügyi alapellátás 
működtetési  forrásai  okozzák.  A Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  végzi  a  hozzá 
tartozó központi óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, illetve 
az állami fenntartásba vett oktatás feladat-ellátási helyek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A 
Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálatánál  elszámolt  működési  kiadások  657  millió 
forintban kerültek.

A személyi juttatás előirányzat 140 millió Ft, amely tartalmazza az oktatási feladatellátási helyek 
működtetésével  foglalkozó  gazdasági  szakemberek  költségeit  is.  A személyi  juttatásra  tervezett 
előirányzat  abból  adódóan  növekedett,  hogy  a  kistérség  gazdasági  szervezeti  feladatait  is  az 
intézmény  látja  el,  illetve  az  állami  fenntartásba  vett  intézmények  működtetési  feladataival 
kapcsolatos költségek is itt jelentkeznek. Az egyéb önálló intézmények működési előirányzata 309 
millió Ft, amely a 2012. évben tervezett összeghez képest 193 millió Ft-tal 166,8%-kal növekedett. 
A növekedés  abból  adódik,  hogy a  Megyei  Könyvtár  és  a  Dornyay Béla  Múzeum fenntartása, 
törvényi rendelkezés alapján 2013. január 1-jétől az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai 
közé került. 

A Polgármesteri Hivatal elkülönítetten megjelenő működési előirányzata 747 millió Ft, amely 180 
millió Ft-tal, 19,4%-kal csökkent az előző évben tervezetthez képest.
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A  városfenntartási  és  egyéb  feladatok  címen  belül  elkülönített  előirányzatként  megjelenő 
jelentősebb tételek az alábbiak:
A  városüzemeltetés  útfenntartás,  vízgazdálkodás,  köztisztaság,  közvilágítási  feladatokra 
meghatározott  előirányzat  266  millió  Ft.  Ezen  túlmenően  más  költséghelyről  finanszírozva,  a 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  látja  el  a  temetők  és  a  parkfenntartás  feladatait,  amelyre  a 
költségvetési támogatás összesen 63 millió Ft. A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. start mintaprogram 
keretében a már megítélt 435 millió Ft pályázati támogatással, 861 fő foglalkoztatását biztosítja 
2013-ban.

Az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakások  működtetése  jelentős  pénzeszközöket  köt  le  az 
önkormányzat forrásaiból. A költségek fedezésére meghatározott előirányzat 238 millió Ft, amely 
25 millió Ft-tal, 9,7%-kal kisebb a 2012. évben tervezett összegnél. Megjegyezi, hogy 5-6 évvel 
ezelőtt a Salgó Vagyonnak a működési támogatása 210 millió Ft volt. A mostani költségvetésben 
111 millió Ft a Salgó Vagyon működtetési támogatása. Ebből az összegből kell ellátni az összes 
lakásnak a működtetési költségét. 

Úgy véli, hogy a cégek összevonásának és azoknak a lépéseknek amit az elmúlt években tett az 
önkormányzat meglett az eredménye. 

Az önkormányzat  által  folyósított  ellátások előirányzata 913 millió  Ft,  amely 175 millió  Ft-tal, 
16,2%-kal csökkent a 2012. évben tervezett összeghez képest, abból adódóan, hogy az átalakított 
támogatási rendszer a közfoglalkoztatás felé irányítja az igénybevételt. 
Megjegyzi, hogy már a tavalyi évben is a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokra kb. 100 millió 
Ft volt tervezve, amit nem kellett kifizetni. Ennek az összegnek 20%-a az önrész, a többi állami 
támogatás. 

Véleménye szerint nem igaz az az állítás, hogy ezért a pénzért nem akarnak dolgozni az emberek. 
Megközelítőleg 1000 ember neve van a Foglalkoztatási Kft-nél, akik ebbe a közfoglalkoztatásba 
szeretnének részt venni. 

Ezen felül az elmúlt években a közfoglalkoztatási dolgozókból csak a Foglalkoztatási Kft. felvett 
25 embert.  Tehát ha valaki tisztességesen dolgozik, annak hosszútávon nem 47 ezer Ft-ból kell 
megélnie. A versenyszférába további 100 ember tudott elhelyezkedni azok közül akik ott dolgoztak. 
Az idei évben azokat, akik irányítóként dolgoztak nem 47 vagy 49 ezer Ft-ért, hanem magasabb 
bérért tudják alkalmazni.

Felhalmozási kiadások jogcímen tervezett összeg 2.288 millió Ft, amely 849 millió Ft-tal 55.7%-kal 
magasabb az előző évben meghatározott összegnél, a költségvetés kiadási főösszegén belül elfoglalt 
aránya 27,9%, 14,8% növekedést mutat. 

A felújítási jogcímen tervezett előirányzat összességében 251 millió Ft. 

Az önkormányzati utak felújítására - figyelemmel a lakossági fórumokon meghatározott igényekre - 
185 millió forint került elkülönítésre.  Ebből az összegből kerül felújításra a Katalin, a Jakubi, a 
Blaha Lujza, a Bercsényi, a Lakatos Péter, a Fenyvesalja, a Köves és a Bátki József út. 

A beruházási típusú feladatok finanszírozására elkülönített előirányzat összességében 2.014 millió 
Ft összeget tesz ki. A legjelentősebb beruházás a funkcióbővítő város rehabilitáció kivitelezésének 
befejezése, amelyre 1.112 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A pályázati forrás 911 millió Ft-ot 
tesz ki. 
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Megjegyezni, hogy ebbe tartozik a Mozi épületnek a felújítása. Ez a felújítás nem olyan lesz, mint 
ami 2005-ben volt 100 millió Ft-ért, hogy valamit történt aztán nem működött a rendszer, hanem ez 
egy ifjúsági centrum lesz, amiben lesz mozi is. 

Salgótarján  É-D irányú  kerékpárút  II.  ütemének  munkálataira  190  millió  forint  előirányzat  áll 
rendelkezésre, amelyből 162 millió Ft-ot pályázati forrás finanszíroz. 

A „Geo Tur” Turisztikai attrakciófejlesztés keretében meghatározott projektelemekre összességében 
351  millió  forint  előirányzat  áll  rendelkezésre,  amelyet  teljes  összegében  pályázati  forrás 
finanszíroz. 

Jelentős  kiadást  jelent  a  természettudományos  oktatás  keretében  Bolyai  Gimnáziumban  lévő 
beruházása 129 millió Ft. 

A Nyitnikék Tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztésére 126 millió  Ft  előirányzat  áll  rendelkezésre, 
amelyből 120 millió Ft-ot pályázati forrás finanszíroz. 

A felhalmozási kiadások jogcímen tervezett  2.288 millió Ft nem tartalmazza a start mintaprogram 
keretében kivitelezésre kerülő  4000 m2 aszfaltburkolatú járda, 2000 m2 járdalapos járda, 2000 m2 

térburkolatos járda, 500 folyóméter lépcső felújítási munkálatait, nem tartalmazza az  idén induló 
Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2.818 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesülő  beruházását,  nem  tartalmazza  a  Geopark  Nonprofit  Kft.  263  millió  Ft-os  induló 
beruházását, a Közművelődési Nonprofit Kft. gyermektáborában májusban befejeződő 72 millió Ft-
os  beruházását,  az  Acélgyár  és  környéke  város  szoc.rehab  városfejlesztést  514  millió  Ft-os 
beruházását, a bölcsőde 350 millió Ft-os beruházását, a Hulladékgazdálkodási Társulás 3.539 millió 
Ft-os várhatóan 2013-ban, vagy 2014-ben induló beruházását. 

Ezeket a beruházásokat,  felújításokat figyelembe véve az elkövetkező két évben előre láthatóan 
9.844 millió  Ft  felhalmozási  kiadás  realizálódik az önkormányzat.  Úgy véli,  hogy a munkaerő 
szempontjából is egy nagyon komoly előrelépést fog jelenteni. 

Már  most  bátran  kijelenthető,  hogy  a  2011-2014.  közötti  ciklusban  több  mint  12  milliárd  Ft 
értékben fognak realizálódni önkormányzati felújítások, illetve beruházások. 

Érdekességként megjegyzi, hogy 1995-1998. közötti ciklusban 1.722 millió Ft értékben, 1999-2002. 
közötti ciklusban 6.782 millió Ft értékben, 2003-2006. közötti ciklusban 6.830 millió Ft értékben, 
2007-2010. közötti ciklusban 4.725 millió Ft értékben realizálódtak önkormányzati felhalmozási 
kiadások. 

Az önkormányzati  rendszer 1990-es kialakulása után az összkiadáshoz viszonyított felhalmozási 
kiadások százalékos mértéke csak 2002-ben 28.97%, 2003-ban 20.78%, és 2010-ben 20.66%-kal 
haladta meg a 20%-os szintet. 

A szilárd hulladéklerakó építése 2001-ben valósult meg 841 millió Ft-ért, 2002-ben és 2003-ban a 
salgótarjáni  szennyvíztisztító-telep fejlesztése,  illetve Salgótarján és  térsége szennyvízelvezetése 
fejeződött be 5.391 millió Ft összegben. Ezekhez a beruházásokhoz a három évben még az első 
Orbán kormány döntésének köszönhetően 5.756 millió Ft felhalmozási állami támogatást kapott a 
salgótarjáni önkormányzat. 
Az  önkormányzat  1995-2010.  között,  az  elmúlt  16  évben  összesen  10.837  millió  Ft  állami 
támogatást  kapott  a  felhalmozási  kiadásaihoz,  ebből  5.756  millió  Ft,  53.1  %  az  első  Orbán 
kormánynak köszönhető. 
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Érdekességként elmondja, hogy az elmúlt ciklusban 2007-2010. között a szocialista kormányoktól 
összesen  2.516  millió  Ft  felhalmozási  támogatást  sikerült  lehívni.  Az  idei  költségvetés  a 
felhalmozás területén is korszakváltást jelent az önkormányzatnak a második Orbán kormánynak 
köszönhetően, hiszen remények szerint a felhalmozási kiadás összes kiadáshoz viszonyított aránya 
a tervezett 27.9%-os arányt is nagymértékben meg fogja haladni úgy, hogy közben csak 198 millió 
Ft felhalmozási hitel esetleges felvételével számol a költségvetés.

Hiteltörlesztés:
A hitelek  visszafizetési  terheinek  csökkentésében az  adósságkonszolidáció  rendkívüli  segítséget 
jelent az önkormányzat részére, hiszen a kötelezettséget az Államadósság Kezelő Központ veszi át. 
Mivel az állam átvállalja az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományát, a 
költségvetés  nem  számol  hiteltörlesztéssel.  A 2013.  évet  érintően  a  hitelek  tőketörlesztésének 
átvállalása a számítások szerint a működésben 963 millió Ft-os, a felhalmozási oldalon 271 millió 
Ft-os megtakarítást jelent az önkormányzat részére. 

A 2012-es év értékelésénél elmondta, hogy az önkormányzat adósságállománya az elmúlt években 
813 millió, az elmúlt évben 813 millió Ft-tal csökkent. 

Megjegyzi,  hogy  1997-től  számítva  a  2012-es  év  volt  az  első  olyan  év,  amelyben  az 
adósságállomány  csökkent.  Salgótarján  Önkormányzatának  már  a  rendszerváltozás  idején  250 
millió  Ft-os  adósságállománya  volt,  amelyből  220  millió  felhalmozási,  30  millió  Ft  működési 
természetű volt. 

Az  elmúlt  önkormányzati  ciklusokban  ez  az  adósságállomány  folyamatosan  nőt,  1994. 
decemberére 425 millió Ft-ra, 1998. decemberére 427 millió Ft-ra, 2002. decemberére 1.356 millió 
Ft-ra,  2006.  decemberére  1.782  millió  Ft-ra,  2010.  decemberére  2.925  millió  Ft-ra.  Az 
önkormányzat hitelállománya 2012. 12. 31-én 3.122 millió Ft volt, ez kerül adósságkonszolidációra. 
Összességében  az  elmúlt  években  a  jelenlegi  városvezetés  1.341  millió  Ft-tal  növelte  az 
önkormányzat adósságát, így a konszolidációra kerülő 3.122 millió Ft adósságból 1.781 millió Ft 
adósság az előző szocialista városvezetéshez köthető. 

Az önkormányzat a helyi vállalkozások támogatása érdekében több kezdeményezéssel élt, például: 
az  iparűzési  adó  befizetési  határidejét  március  15-ről  május  15-re  tolták  ki,  az  önkormányzati 
üzlethelyiségekben  bérleti  díjkedvezmények  lettek  bevezetve,  a  Polgármesteri  Hivatalban  a 
vállalkozásokkal való kapcsolattartásra VIP ügyintéző lett kijelölve, az új beruházások beindítása és 
a munkahelyteremtés érdekében 50 millió Ft-os pályázati alap lett elkülönítve a költségvetésben.

Az önkormányzati erőfeszítések ellenére a korábbi időszakok fejlesztéspolitikái, állami támogatásai 
nem voltak képesek megállítani a térség gazdasági hanyatlását, sőt további leszakadás színterévé 
vált  a  város.  Az  új  kormány  számára  világossá  vált,  hogy  a  gazdaság  területileg  is 
kiegyensúlyozottabb  fejlesztéséhez  a  korábbi  támogatáspolitikán  túl  egyéb  gazdasági  ösztönző 
eszközök bevezetésére is szükség van. A térség felzárkóztatása, a foglalkoztatás növelése, valamint 
az ehhez szükséges munkahely-teremtési célok elérése érdekében a kormány a szabad vállalkozási 
zónák települései közé emelte Salgótarjánt. 

Külföldi  példák  bizonyítják,  hogy  az  ilyen  zónákban,  ahol  a  régi  és  az  új  vállalkozások 
beruházásaikhoz  komoly  adókedvezményeket  kapnak,  képesek  lesznek  nagy  számban 
munkahelyeket  teremteni  a  térségbeliek  számára.  A  Szabad  Vállalkozási  Zónákban  működő, 
valamint  a  zónákba  betelepülő  vállalkozások  fejlesztésének  ösztönzését  a  már  elfogadott  és 
kihirdetett  egyes  adótörvények  tartalmazzák.  Ennek  alapján  a  társasági  adóról  szóló  törvény 
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értelmező rendelkezései módosultak a Szabad Vállalkozási Zóna fogalmával, tekintettel arra, hogy a 
jelenértéken  legalább  100  millió  Ft  értékű,  szabad  vállalkozási  zóna  területén  megvalósított 
beruházás után az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe. A foglalkoztatás-bővítés, az új 
munkahelyek  teremtésének  ösztönzésére  a  foglalkoztatáspolitikáért  felelős  miniszter  által,  a 
Nemzeti  Foglalkoztatási  Alap  foglalkoztatási  alaprész  központi  keretének  terhére,  a  szabad 
vállalkozási  zónákban  működő,  valamint  a  betelepülő  vállalkozások,  az  alaptámogatáson  és  a 
kiegészítő  támogatásokon  kívül  –  az  éves  pályázati  felhívásban  meghatározott  formában, 
támogatási mértékben – többlettámogatást igényelhetnek. 

Összességében  kijelenthető,  hogy  a  Polgármester  Asszony  nagyfokú  érdekérvényesítő 
képességének,  az  elmúlt  évek  felelősségteljes  gazdálkodásának  és  a  kormányzati  segítségnek 
köszönhetően 2013-ra sikerült konszolidálni az önkormányzat költségvetési helyzetét, amely kellő 
alapot  biztosít  a  város  fejlődéséhez.  Az  elmúlt  két  évben  kapott  több  mint  2  milliárd  Ft-os 
rendkívüli kormányzati támogatásnak, a mostani 3.122 millió Ft-os adósságátvállalásnak és az idén 
induló Szabad Vállalkozási Zónának köszönhetően Salgótarján Önkormányzata, az itt elő emberek, 
az itt működő vállalkozások történelmi esélyt kapnak a térség felzárkóztatására. 

Az elmondott tények és érvek alapján kéri a Fidesz-frakció nevében a Közgyűlés támogatását a 
beterjesztett 2013. évi költségvetéshez. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Alpolgármester  úr  hozzászólását.  Méhes  András 
képviselő úrnak ad szót. 

Méhes  András: Alpolgármester  úr  szavaira  reagál.   Alpolgármester  úr  félreértette,  hiszen 
Polgármester Asszony jelentette ki, hogy a 2013-as költségvetés folyóévi bevételei meghaladják a 
folyóévi kiadásokat. Ehhez képest mondta el azt, hogy mi szerepel a 2. fejezet 2. bekezdésében a 
pénzügyi  műveletekkel  csökkentett  kiadás  és  bevétel  esetében,  ami  azt  mutatja,  hogy a  kiadás 
haladja meg a bevételt, és természetesen az igénybe veendő 198 millió Ft-os hitellel lesz teljes a  
kép. Így egyezik meg természetesen az önkormányzat mérlegénél a kiadás összesen és a bevétel 
összesen sor.
 
Örömét  fejezi  ki,  hogy bár  a  költségvetésben nem szerepel,  de  más  lehetőségeket  kihasználva 
megépül a játszótér a Kistarján úton. 

Alpolgármester  úr  hosszan beszélt  számokról,  adatokról,  amelyek nagy része a  költségvetésben 
megtalálható. Ehhez lenne hozzáfűzni valója.  
A 2013-as költségvetésben a felhalmozási kiadások a kiadások összesenhez viszonyítva 27%-ban 
meghaladják. Kívánja, hogy ez teljesüljön is, mert az elmúlt évek gyakorlata az, hogy ezek terv 
szintjén mindig korrekt számok voltak,  viszont  a megvalósításnál  lejjebb csúsztak.  A 2011. évi 
teljesítésnél ez 9,6%-os volt, a 2012-ben pedig várhatóan 8%-os lesz. 

Kívánja, hogy az elnyert támogatások, és a megkezdett beruházások valósuljanak meg, mert ez a 
város  érdeke,  de  az  elmúlt  évek  nem  azt  mutatták,  hogy  mindent  abban  az  ütemben  sikerült 
megvalósítani ahogy az tervezve volt. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Véleménye  szerint  félreértésekről  van  szó,  emlékei  szerint  arról 
beszélt a költségvetés kapcsán, hogy a folyóévi bevételek 2012-ben is és 2013-ban is fedezik a 
folyóévi kiadásokat, tehát nem meghaladják azt. További hozzászólás nincs, döntés következik. 

A Közgyűlés 9 igen, 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
[A 6/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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3./ Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2014-2016.  évekre  várható  összegének 
megállapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A tárgyalandó  napirend  keretén  belül  az  államháztartásról  szóló 
törvény alapján az önkormányzatnak határozatban kell megállapítani a költségvetésben megjelenő 
saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot 
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő  három 
esztendőre várható összegét. A beterjesztett határozati javaslattal ennek a törvényi kötelezettségnek 
tesz eleget az önkormányzat. Kiemeli, hogy az előterjesztés melléklete azt mutatja, figyelemmel a 
már  az  előző  napirendben  többször  említettekkel,  hogy Miniszterelnök  Úr  vállalása  szerint  az 
önkormányzat 2012. december 31-ei adósságállományát 100%-ban konszolidálja az állam, így az 
önkormányzat  2013.  évi  költségvetésében  tervezett  hitelfelvétel  törlesztési  kötelezettségei  az 
adósságkorláton belül maradnak. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság többsége támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 17/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

A Közgyűlés  a  melléklet  szerint  állapítja  meg  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014 – 2016. évekre várható 
összegét. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ Javaslat az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának állam 
által történő átvállalásához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Magyarország  2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénye 
rendelkezik arról,  hogy az 5000 fő lélekszámot meghaladó település önkormányzatának év végi 
adósságállományát hogyan vállalja át az állam. 

Az  államháztartásért  felelős  miniszter  és  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az 
adósságátvállalás  pontos  mértékéről  majd  február  28-áig  köti  meg  az  önkormányzatokkal  az 
átvállalásokat. Mint ahogy említettem a januárban az egyeztetések megtörténtek, január 22-én, ezen 
az előzetes egyeztetésen az önkormányzat azt kezdeményezte, hogy a Miniszterelnök úr vállalása 
értelmében  történjen  mindez  meg.  A  februári  megállapodás  megkötésének  feltétele  az 
előterjesztésben szereplő határozat elfogadása.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 18/2013.(II. 21.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyarország  2013.  évi  központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-
aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  adósságállományának  Magyar  Állam  által 
történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A Közgyűlés  kijelenti,  hogy  az  önkormányzat  nem  rendelkezik  olyan  betéttel  vagy  egyéb 
számlaköveteléssel,  ami  kifejezetten  egy  adott  adósságelemhez  kapcsolódik,  vagy  annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § 
alapján  megállapodást  kíván  kötni  a  Magyar  Állammal  az  önkormányzatot  terhelő,  az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

4. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, valamint a 
jegyzőt, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa 
át;

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 

5. A  Közgyűlés  nyilatkozik  arról,  hogy  az  önkormányzat  2012.  december  31-én  a  helyi 
önkormányzatok adósságkezelési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll.

6. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a 
soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fél óra szünetet rendel el. 

SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 2 újabb képviselő, dr. Ispán András 
képviselő úr és Dóra Ottó képviselő úr jelezte távolmaradását az ülésről. Ez azt jelenti, hogy immár 
3 hiányzóval, 12 fővel határozatképes a Közgyűlés.
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5./ Javaslat  a szociális  ellátások  rendjéről,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Törvényi  felhatalmazásra  kell  rendeletet  alkotnia  az 
önkormányzatnak,  amely  azt  fogalmazza  meg,  hogyha  a  törvény  másként  nem  rendelkezik  a 
fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének 
és elengedésének eseteit, módjait. 

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díja  a  szolgáltatási 
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Jelen 
rendelet 2013.  március  1-jétől  érvényes  intézményi  térítési  díjak  összegét,  valamint  az  arra 
kötelezett,  arra  kötelezett  által  ténylegesen fizetendő térítési  díj  megállapítása során figyelembe 
vehető kedvezményeket határozza meg. 

A  Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést,  a Népjóléti  Bizottság 9 igen és 2 tartózkodás  
mellett  támogatta  az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  rendeleteket alkotta:

[A 7/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
 [A 8/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
 

6./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  biztosított  személyes  
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési  
díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Kistérség  Többcélú  Társulása  megállapodásában  Salgótarján 
Önkormányzatának hatáskörébe utalta a kötelezettségébe tartozó rendeletalkotást. 

A Tanács ez év februárjában határozatban döntött a kistérségi intézmény szervezeti keretein belül 
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  intézményi  térítési  díjainak  március  1-jétől 
alkalmazandó  mértékéről,  valamint  a  személyi  térítési  díjak  megállapításánál  alkalmazandó 
kedvezményekről, ezt tartalmazza a mostani rendelet-tervezet. 

Az  előterjesztés  pótlólag  lett  megküldve  a  képviselőknek,  illetve  az  Ügyrendi  és  a  Népjóléti 
Bizottság tagjai az ülésen megkapták.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  rendeletet alkotta:

[A 9/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  egyes  anyakönyvi 
eljárásokról szóló 13/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:  dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az  anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló  jogszabály  is felhatalmazza  a  helyi  önkormányzatokat,  hogy  szabályozzák  a  hivatali 
helyiségen kívüli  és a  hivatali  munkaidőn kívüli  házasságkötés  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat 
létesítése engedélyezésének helyi szabályait és azok díjait. 

A jogszabály alapján a Közgyűlés a 2011. március 24-ei ülésén megalkotta az egyes anyakönyvi 
eljárásokról szóló helyi rendeletét. 

A Rendelet  módosítását  egyrészt  az indokolta,  hogy az általános forgalmi adóról  szóló törvény 
értelmében  a  Rendeletben  eddig  nettó  összegként  szereplő  díjak  a  módosítást  követően  ÁFA 
nélküli, bruttó összegként fizetendők. 

A módosítás másik oka, hogy az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 
fizetendő díj összege megegyezett a hivatali helyiségen belül – többletszolgáltatás igénybevételével 
számított  –  díj  összegével,  így  a  különlegesnek  számító  külső  helyszín  igénybevétele  nagyon 
gyakorivá vált. 

A  módosítás  harmadik  oka,  hogy  az  anyakönyvvezetőt  választása  szerint  legfeljebb  25  nap 
szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illetheti meg. 

Az  eddigiek  során  az  anyakönyvvezetők  20  nap  szabadidő  átalányt  kaptak  a  munkaidőn  túli 
munkavégzésért,  így  a  jogszabály  adta  lehetőséggel  élve  továbbra  is  ez  a  mértékű  szabadidő-
megváltás indokolt. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi  rendeletet alkotta:

[A 10/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Salgótarján megyei jogú város 
szmogriadó tervéről szóló 51/2009. (XI. 24.) rendeletének módosítására
Előterjesztő:  dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város szmogriadó esetén alkalmazandó önkormányzati rendelet 6. 
§-a rendelkezik – a szmoghelyzet kezelésére és megszüntetésére vonatkozóan – ún. Szmog Intéző 
Munkacsoport létrehozásáról. 
A Munkacsoportba többek között a Népegészségügyi Intézet is delegál tagot. Ez év január 1-től a 
járási hivatalok szakigazgatási szerveiként működnek a Népegészségügyi Intézetek, így a rendelet 
módosítását a szervezet nevének megváltozása indokolja. 

A rendelet  módosítás továbbá két  szakasz hatályon kívül  helyezését  javasolja,  ugyanis mindkét 
esetben magasabb szintű jogszabály már rendelkezik előírásokkal a témában. 
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Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  rendeletet alkotta:

[A 11/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

9./ Javaslat  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról 
szóló 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  Lőrincz  Gyula  helyett,  Lantos 
László irodavezető-helyettes úr van jelen.

A salgótarjáni  fizető  várakozási  övezet  2012.  május  és  december  közötti  időszakában  szerzett 
tapasztalatok alapján, illetve a lakossági észrevételeket figyelembe véve vált szükségessé a rendelet 
módosítása.  A  módosítások  enyhítik  a  várakozási  övezetekben  lakó  és  dolgozó  gépjármű 
tulajdonosok  parkolóhely  gondjait,  illetve  az  év  végén  lejáró  parkolási  bérletek  lejáratának 
meghosszabbításával  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  január  15-éig  büntetés  terhe  nélkül 
megvásárolhatóak legyenek az új parkolási bérletek. Tehát egy lakosságot segítő módosítássorról 
van szó. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek között Fekete Zsoltnak ad szót.

Fekete Zsolt: Az MSZP frakció ezt a napirendi pontot azért nem támogatta, mert az ez alapjául 
szolgáló rendeletet sem támogatta, így az enyhítéseket sem. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. 

A Közgyűlés 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi  rendeletet alkotta:

[A 12/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

10./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az államreform részeként sor kerül az önkormányzati rendszer belső 
ellentmondásainak  és  működési  zavarainak  kiküszöbölésére  is.  Az  önkormányzati  rendszert 
alkalmassá kell tenni a megújult struktúrák befogadására, működtetésére. Ennek egyik eszköze a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, melynek egyes rendelkezései ez év január 1-
jétől már életbe léptek. A törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben 
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szabályozza  a  helyi  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  melyet  az  új 
rendelkezéseknek meg is kell feleltetni. 

A Közgyűlés 2012. december 13-ai, 49. számú rendeletével módosította már a korábbi szervezeti és 
működési  szabályzatát,  hogy a járások létrehozását  követően átszervezett  Polgármesteri  Hivatal 
2013.  január  1-től  már  tudja  biztosítani  a  működését,  valamint  az  egyes  közgyűjteményi, 
intézmények átvételéhez szükséges döntések meghozatala zökkenőmentes legyen. 

Jelen előterjesztés a hatályos  rendelkezések felülvizsgálata  alapján új  rendelet  elfogadására tesz 
javaslatot.  A módosítás  többek között  érinti  az  önkormányzat  által  ellátandó  feladatok  körét,  a 
közgyűlés ülésével kapcsolatos eljárási szabályokat, illetve rendelkezik a megváltozott munkáltatói 
jogkörökről. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az  
Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  7  igen  szavazattal  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 9 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi  rendeletet alkotta:

[A 13/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

11./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosításának 
szükségességét az új önkormányzati törvény, valamint a járások kialakítása indokolta. 

2013.  január  1-től  az  államigazgatási  feladatokkal  a  Salgótarjáni  Járási  Hivatalhoz  került  az 
Okmányiroda  és  a  Gyámhivatal,  valamint  építéshatósági,  szociális  feladatok  egy  része.  A 
törvényekből  eredő  változások  miatt  a  Hivatal  szerkezete,  felépítése  és  létszáma  is  jelentősen 
módosult. Ehhez lett igazítva a Működési Szabályzat. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 19/2013.(II. 21.) Öh. sz. határozat

A Közgyűlés  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát az 1.melléklet szerint módosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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12./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településképi véleményezési 
és bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:  Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az új önkormányzati rendelet megalkotására az építési törvény és a 
végrehajtásról  szóló  kormányrendeletek  2013.  január  1-től  életbe  lépő rendelkezései  miatt  van 
szükség.
Ezen jogszabályok bevezették a településkép védelmének fogalmát, és a véleményezési lehetőséget 
polgármesteri hatáskörbe utalják.

Az új önkormányzati rendelet az építészeti értéke alapján helyi védetté nyilvánított épületek építési 
és felújítási munkáihoz, az építészeti értékei alapján helyi értékvédelmi terület épületein végzendő 
építési  és  bontási  tevékenységekhez,  a  reklámberendezések  létesítéséhez,  a  társasházak 
felújításához  kapcsolódik.  Az  rendelet  egyidejűleg  hatályon  kívül  helyezi  a  helyi  tervtanácsi 
rendeletet.
Az előterjesztést az ülést megelőzően osztottuk ki képviselő-társaim részére.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

[A 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

13./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívásával  kapcsolatos 
döntés meghozatalára
Előterjesztő  :   Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  ismételten  törvényességi 
felhívással  élt  a  közgyűlés  szociális  ellátások  rendjéről  szóló  12/2000.(III.27.)  önkormányzati 
rendeletét  módosító  36/2012.(IX.27.)  önkormányzati  rendeletével  kapcsolatban.  A rendeletben a 
közgyűlés  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultság  feltételeinek  meghatározása  kapcsán 
módosította  a  lakókörnyezet  rendezettségének  biztosítására  vonatkozó  szabályozást.  Ennek 
keretében előírtuk, hogy „a kérelmező, ezt idézem, a kérelmező, vagy jogosult köteles az ingatlant 
rendeltetésszerűen használni, melynek körében köteles biztosítani, hogy az általa lakott ingatlanban 
az  egy  főre  eső  lakrész  mértéke  –  a  lakás  alapterületére  és  a  nyilvántartás  szerint  oda  már 
bejelentkezettek számára figyelemmel – elérje a 6 négyzetmétert.”

A Kormányhivatal álláspontja ismételten az, hogy az építésügy körébe tartozó rendelkezések nem 
képezhetik a szociális juttatások jogosultsági feltételeinek alapját. Minderre való tekintettel a rende
let hatályon kívül helyezésére hívta fel a Közgyűlést. 

Az előterjesztő álláspontja továbbra is az, hogy a rendelet megalkotásával nem terjeszkedett túl a 
közgyűlés  a  szociális  törvény  felhatalmazásán,  csupán  az  ott  meghatározottakat,  az  ingatlan 
rendeltetésszerű  használhatóságának  biztosítására  irányuló  kötelezettséget  írt  elő  azzal,  hogy 
összhangban  más  jogszabályokkal  meghatározza  azt  a  minimális  életteret  ami  a  lakás 
rendeltetésének megfelelő használathoz szükséges. (Zárójelben megjegyzi, ahogy az Európai Unió a 
tyúkoknak előír egy minimális életteret, azt az embernek is illik előírni).

36



Ezzel  konkrétabbá,  a  gyakorlatban  alkalmazhatóvá  és  nem  utolsósorban  ellenőrizhető  teszi  a 
rendelkezést. Ennek megfelelően az előterjesztő a rendelet hatályának fenntartására tesz javaslatot. 
Támogatja alpolgármester úr véleményét és kéri, hogy a Közgyűlés is támogassa.

A Pénzügyi Bizottság többsége támogatta az előterjesztést, a Népjólét Bizottság 9 igen szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 20/2013.(II. 21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  NO-B/05/19-
5/2013. számú, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 
12/2000.(III.27.)  Ör.  sz.  rendeletét  módosító  36/2012.(IX.27.)  önkormányzati  rendeletével 
kapcsolatos törvényességi felhívását megvitatta, az abban foglaltakkal nem ért egyet. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  döntésről  írásban  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

14./ Javaslat pályázat  kiírására  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés közszolgáltatás ellátására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Volán és az önkormányzat között még 2005. január 1-jén 
lépett  hatályba  az  a  közszolgáltatási  szerződés,  amelyet  a  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés 
biztosításra kötöttek. Ez a szerződés 2013. június 30-án jár le. A mostani előterjesztés a vonatkozó 
jogszabályok  szerinti  új  közszolgáltató  kiválasztására  irányuló  ajánlati  felhívást  és  pályázati 
dokumentációt  tartalmazza.  Ennek  alapján  a  pályázat  lefolytatását  követően  a  helyi  közösségi 
autóbusz közlekedés ellátása 2013. július 1-jétől 2023. június 30-áig terjedő időszakra biztosított 
lesz. Tehát egy 10 éves szerződés megkötésére ír ki pályázatot az önkormányzat.

Kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  előterjesztésben  a  jogszabályi  hivatkozást  elütötték,  kéri 
javítani. Az első mondatban szereplő önkormányzati törvény 17. pontja helyett a 18. pont a helyes. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett 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 8 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 21/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
„Pályázati felhívás és dokumentáció Salgótarján megyei jogú város közigazgatási 

területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására”

című pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja, mely alapján elrendeli a 2012.évi XLI. tv. 
23.§-ának megfelelő pályázat lefolytatását a helyi közösségi autóbusz közlekedés ellátásának 
megrendelésére a 2013. július 1.-étől 2023. június 30-áig terjedő időszakra.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: a pályázat meghirdetésére azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottságot a beérkezett pályázatok 
előzetes értékelésére és a döntési javaslatnak a Közgyűlés elé történő terjesztésére.

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés  felkéri  Polgármestert,  hogy a  2013.  július  1.  napjától  hatályos  új  menetrend 
tervezetét a Közgyűlés 2013.márciusi ülésére terjessze elő.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  a  „Fenntartható  városfejlesztési  programok  előkészítésére”  című  ÉMOP-
3.1.1/C-13 kódszámú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében 
pályázati felhívást tett közzé „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” címmel 2013. 
január 31-én.

A  pályázat  célja  a 2014-2020  időszakra  vonatkozó  városfejlesztési  dokumentumok  - 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia – elkészítése, a meglévő 
dokumentumok felülvizsgálatával.  A felhívásra a megyei jogú városok települési önkormányzatai 
pályázhatnak.

A megpályázható összeg bruttó 40 millió Ft, a támogatási intenzitás 100%, az igényelhető előleg 
mértéke 25%. A pályázatokat 2013. február 6. napjától 2013. március 4. napjáig lehet benyújtani. A 
projekt megvalósításának végső határideje 2014. szeptember 30.
A  határozati  javaslat  a  pályázat  benyújtásának  és  a  pályázathoz  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételének engedélyezéséről szól.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 22/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMOP  3.1.1/C-13  számú  „Fenntartható 
városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtását az 
alábbiak szerint támogatja, és a pályázati program megvalósításával egyetért.

A pályázat címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020 és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020

A projekt megvalósulás helyszíne: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata területe a város 
funkcionális térsége viszonylatában

A megpályázott összeg: 40.000 e Ft
Önerő: 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Igényelhető előleg mértéke: 25%

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Bölcsődefejlesztésre  vonatkozó  új  pályázati  felhívás  jelent  meg, 
amely az eddigiektől eltérően végre olyan feltételeket tartalmaz, amelyre a város is be tudja nyújtani 
a pályázatát. 

A 2009-ben olyan pályázat jelent meg, ami 200 millió Ft-ban maximálta a támogatás összegét. A 
városnak  -  az  akkori  szakmai  feltételek  értelmében  -  400  millióba  került  volna  egy  bölcsőde 
megépítése. A város 50%-os intenzitáson tudott volna részt venni, ezért született az a döntés, hogy 
nem pályázik az önkormányzat. Még korábbi pályázati kiírások pedig csak a meglévő bölcsődék 
korszerűsítését, kapacitásbővítését tették volna lehetővé. 

2012-ben került  kiírásra olyan pályázat  – kifejezetten az észak-magyarországi,  vagy északkelet-
magyarországi térségre - amely már tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy bölcsőde építésére, tehát 
zöldmezős beruházásra, új építésre is sor kerülhessen. A maximálisan elérhető összeg 350 millió Ft.

A minisztérium munkatársaival történt egyeztetéseket követően olyan pályázat körvonalazódott ki, 
amely megfelel a szakmai előírásoknak, illetve nem kell önkormányzati önerőt hozzátenni.

Az önkormányzat a maximális 350 millió Ft-ra pályázik, 0 Ft-os önkormányzati önerővel.  

A szakmai  szereplők javaslatára  a  Gerber  Frigyes  közben található  1604/2  hrsz-ú,  4321 m2-es 
önkormányzati terület került kiválasztásra.  4 bölcsődei csoport indulna. Két csoportban a 2 éven 
aluliak, kettőben pedig a 2 éven felüliek kapnának helyet. Ez azt jelenti, hogy 12-12, illetve 14-14 
fővel, tehát 52 fővel indulna a bölcsőde.
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A szakmai  jogszabályok  lehetővé  teszik  ettől  a  létszámtól  történő  10%-os  eltérést,  tehát  adott 
esetben akár 57 kisgyermek számára lehetne helyet biztosítani.

Ezen a több, mint 4000 m2-es területen egy 1050 m2-es épület kialakítására van lehetőség. Soltész 
Miklós  államtitkár  úrral  történt  megtekintésen  megállapították,  hogy milyen  szép  környezetben 
helyezkedne el a bölcsőde. 

A tervezés  a  megújuló  energiák,  energiaforrások  figyelembevételével  készült,  tehát  az  épület 
működtetése is nagyon gazdaságos és hatékony lesz. 

A pályázat beadási határideje március 1. és április 31. között van. Az elbírálás gyors lesz annál is 
inkább,  mert  2015.  júniusára  be  kell  fejezni  a  projektet.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  közbeszerzés, 
kivitelezés időszakára 20-22 hónap áll rendelkezésre.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a  
Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdések, hozzászólások hangzanak el. 

Dr. Bercsényi Lajos: Alelnök úr pozitív értelemben szólt ahhoz, hogy a bölcsőde elhelyezésénél a 
megközelíthetőség mennyire  fontos.  Szintén pozitívan  emeli  ki,  hogy igen nagy  az úgynevezett 
háttérzaj és annak a mennyisége, illetve a légszennyezés és annak a mennyisége, emiatt meg kellene 
vizsgálni, hogy inkább a városközpontban legyen a bölcsőde. Ez nem ellentét, pozitívan szeretné a 
legjobb döntést. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Államtitkár úrral is szóba került a bölcsőde elhelyezkedése. Ez a 
terület, mondhatni azt, hogy belvárosi terület, hiszen annyira közel van a belvároshoz. Jó a terület 
megközelíthetősége is, hiszen az autóbusz az ingatlan előtt áll meg. Fekete Zsolt képviselő úrnak ad 
szót.

Fekete Zsolt: Felhívja a figyelmet arra, hogy ennél az új építésű épületnél arra törekedjenek, hogy 
az  intézmény  minél  kisebb  rezsiköltség  mellett,  viszonylag  olcsón  fenntartható  legyen. 
Energiatakarékos gépészeti berendezések felszerelést javasolja. 

Megfontolandónak  tartja  egy  sószoba  kialakítását  az  épületben.  Véleménye  szerint  ahol  több 
pulmonológiai eset lép fel gyermekeknél ott ez a sószoba hatásos lehet.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. Mind a tervezők és kivitelezők arra kell , 
hogy törekedjenek, hogy minél takarékosabb megoldásokat találjanak. 

Az  önkormányzatnak  is  az  az  érdeke,  hogy  minél  olcsóbb,  gazdaságosabb  legyen  a  bölcsőde 
működtetése. 
Nem véletlen, hogy a megelőző közgyűlések sorra döntöttek úgy, hogy bezárják a bölcsődéket.  A 
bezárásokra  nem  azért  került  sor,  mert  nem  volt  rájuk  igény,  hanem  azért,  mert  nem  tudták 
működtetni azokat. 
Képviselő Úr sószoba kialakításával kapcsolatos felvetését támogatja. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:
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Szám: 23/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉMOP-4.2.1/B-12 kódszámú, „Gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális  fejlesztése  –  bölcsődefejlesztés”  című pályázati  konstrukcióra 
vonatkozóan „Bölcsőde kialakítása Salgótarjánban” című pályázat benyújtásával egyetért, azt 
az alábbiak szerint jóváhagyja.
A projekt  megvalósulásának helyszíne:  3100 Salgótarján,  Gerber  Frigyes  közben,  a  1604/2 
hrsz-ú ingatlanon.
A projekt összes költsége: 350.000.000,-Ft
Saját forrás összege: 0.-Ft
Igényelt támogatás összege: 350.000.000,-Ft

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

17./ Javaslat  a  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
között  fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyon értékesítés és bérbeadás útján történő 
hasznosítását,  mint  ismeretes,  a  Salgó  Vagyon  Kft.  megbízási  szerződés  alapján  végzi.  A 
korábbiakban  is  végzett  feladatok  tekintetében  a  Salgó  Vagyon  a  megbízás  ellátásáért  átalány 
díjként megbízási díjat kap. A díjakat az I. számú melléklet tartalmazza.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  többsége   támogatta  az  
előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta  
az előterjesztést. 
 
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek következnek. Huszár Máté képviselő úrnak ad 
szót. 

Huszár Máté: Az előterjesztésben szerepelő módosítás majd’ 25%-os forráselvonást tartalmaz. Tehát 
az önkormányzat a megbízási díját 27 millió Ft-tal csökkenti. Kérdése, hogy ez milyen hatással lesz 
a Kft. működésére, különösen annak fényében, hogy 2008-ban elindult egy folyamat, a kolóniák, 
elavult  lakások felszámolására,  illetve  több önkormányzati  bérlakás  felújítására.  Ehhez képest a 
megbízási díj jelentősen csökken, illetve a költségvetésben a bérlakások felújítására szánt összeg 55 
millió Ft-ról 17 millió Ft-ra csökken. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  mai  napirendek  egyikénél 
elhangzott a közfoglalkoztatás kapcsán  az, hogy a Salgó Vagyon Kft. kidolgozott egy programot 
kifejezetten a kolóniák bontására és új építésű szociális bérlakásokra.  Szeretné,  ha ez egy START 
mintaprogramként  tudna  megjelenni,  amellyel  óriási  költségmegtakarítás  lenne  elérhető,  illetve 
kormányzati támogatást lehetne a városba hozni. 
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Véleménye  szerint  a  kolóniabontás  példaértékű.  Megköszöni  az  ebben  résztvevők  elszántságát, 
hiszen  korábbi  közgyűlések  is  hozták  döntéseket  erre  vonatkozóan,  csak  nem nyert  érvényt  a 
közgyűlési döntés.

Tatár Csaba: Megköszönni a városvezetésnek a lehetőséget. A kezdetekkor arról volt szó,  hogy új 
minőséget  hoznak  létre.  Véleménye  szerint  ez  az  új  minőség  körvonalazódik,  hiszen  a  cégek 
erőforrásainak  az  egyesítése  egy  egészen  más  stratégiát,  taktikát  és  lehetőségeket  feltételez, 
amelynek a gyümölcsét -  reméli – a jövőben le lehet szedni. 

Azért  vállalta  a  megbeszélések  kapcsán ezt  az  ún.  forráscsökkentést,  mert  ez  benne van a  cég 
gazdálkodásában. Az elmúlt év is eredményes volt, bár még tart a mérlegkészítés időszaka, és a 
tervek szerint folytatódik az eredményes gazdálkodás. 

Fontos  dolog,  hogy  a  távhő  szolgáltatásban  a  jelenlegi  szabályok,  beleértve  a  10%-os 
rezsicsökkentésnek az állam által történő lekompenzálását is, jó gazdasági környezetet teremtett A 
cég  számára.  Ha  ez  nem  fog  változni,  maradnak  ezek  a  játékszabályok,  akkor  eredményes 
gazdálkodást tud folytatni az összevont cég. 

A kolóniákkal  kapcsolatban elmondja,  hogy a  cég gazdálkodását csak átmenetileg érinti,  hiszen 
ezeknek  a  költségvonzata  a  városi  költségvetésben  szerepel.  Erre  vonatkozóan  komplett  tervek 
vannak. 

A  Bajcsy-Zsilinszky  úton  mintegy  75  lakásból  sikerült  megnyugtató  módon  az  embereket 
elhelyezni.  Illetve akivel szemben el  kellett  járni,  azokkal szemben eljártak.  A  jövőben is  ezt  a 
taktikát  folytatják ráadásul megerősödött az a csapat, akik  a követeléskezeléssel és a jogi dolgok 
végrehajtásával foglalkoznak. 
Nem  kis  feladat  megoldást  találni  azokra  a  helyzetekre,  azokkal  szemben  akikkel  az 
önkormányzatnak  kötelezettsége  van,  bérleti  jogviszonyban  és  egyéb  okból  fakadóan.  Ezeket 
megnyugtató módon próbálják rendezni. A rosszhiszemű használókkal szemben pedig el kell járni, 
hisz ez mindenki érdeke. 

Meggyőződése, hogy Salgótarján szégyenfoltjait el kell tüntetni. Szükséges új lakótelepek építése  - 
az egyik program erre vonatkozik, mint ahogy polgármester asszony említette -  ,  máshol viszont 
köztereket,  gyepesített,  művelt  köztereket  kell  biztosítani  a  városlakók  számára.  Ez  is  a  város 
hasznára válna. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. Véleménye szerint a cégátalakításokkal 
komoly eredményeket ért el  az önkormányzat.  Furcsának tartja, hogy épp azt teszik szóvá, hogy 
miért  csökkentik  a  cégek  támogatását,  hiszen  ez  volt  a  cél.  Sőt  az  lenne  az  igazi,  ha  az 
önkormányzatnak nem kellene támogatásokat adni a gazdálkodó szervezeteknek. 

A Közgyűlés 8 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 24/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgó Vagyon Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő és  Távhőszolgáltató Kft.  között  2001. 
augusztus 06-án létrejött  megbízási  szerződés 2013. január 1-jei  hatállyal  történő módosítását a 
melléklet  szerint  jóváhagyja.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a megbízási  szerződés 
módosításának aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat  a  2013.  évi  bérlakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására, 
valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2012. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Önkormányzati  rendelet  alapján  minden  év  március  15-ig  a 
közgyűlésnek kell meghatározni azt, hogy a lakások bérbeadásánál a rendeletben felsorolt jogcímek 
közül melyeknek biztosít elsőbbséget. A jogcímek jelenleg alkalmazandó sorrendjét önkormányzati 
határozat rögzíti, az előterjesztés 2013. évre ennek megfelelően tesz javaslatot.
A tavalyi hasznosításról szóló tájékoztatóban az értékesített, bérbe adott, lebontott lakások száma, a 
lakásigénylők köre, valamint a hátralék behajtására vonatkozó intézkedések kifejtése történik meg. 
Ebből az anyagból arról lehet tájékozódni, hogy 2012-ben milyen volt a lakásgazdálkodás, illetve 
látható,  hogy  a  lakáskoncepcióban  megfogalmazott  célok  elérésére  milyen  lépések  történtek  a 
2012-es évben. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 25/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények 
2012. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2013. évre szóló bérlakás juttatási 
jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Életveszély, szanálás és városrendezés miatt bontandó lakásokban érvényes bérleti szerződés 
alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.

2. A bérlőkijelölési és kiválasztási jog alapján a jogszabályban előírt bérbeadási kötelezettség, 
továbbá  közérdekű  feladatok  megvalósítása  érdekében  a  bérleti  szerződéseket  meg  kell 
kötni.

3. A  szociális-  és  jövedelmi  viszonyai  alapján  érvényes  bérbevételi  ajánlatot  tevő 
elhelyezésének elsőbbséget kell biztosítani.

4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók bérbe.

5. A minőségi  cserék  iránti  kérelmeket  teljesíteni  lehet  a  lakásgazdálkodási  szempontok 
figyelembevételével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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19./ Javaslat a településrendezési terv módosítás SALGGLAS Üvegipari Zrt. és környékét 
érintő előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A SALGGLAS február 5-én írt levelében a közgyűlés támogatását 
kéri a Budapesti út 29. sz alatti területükhöz csatolandó MÁV-területrész övezetei besorolásának 
megváltoztatásához.  A Salgglas telke gazdasági ipari övezetben található. A módosítással a MÁV 
6144/11 hrsz-ú "kivett közforgalmi vasút" telke megosztásra kerülne, egy része a telek-bővítésére 
szánt rész gazdasági ipari övezetbe kerülne, a megmaradt vasúti rész közlekedési terület maradna.
A módosítás során a szomszédos ún. síküveggyári tömbben lévő ingatlanok gazdasági ipari övezeti 
besorolása természetesen nem változik.
A kezdeményező SALGGLAS Zrt. vállalta a településrendezési terv módosításának költségeit. A 
határozati javaslat a Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

Tájékoztatja  a Közgyűlést  arról,  hogy látogatása során a SALGGLAS Zrt.  igazgatója szóban is 
megerősítette  ezt  a  kérését  és  bemutatta  azt  a  fejlesztési  irányt,  ami  miatt  szüksége van erre  a 
területre. Igazgató úr tájékoztatása szerint, olyan megrendelése van már a cégnek, hogy most már 
sürgős lenne a kapacitásbővítés. 

Jelenleg  300  ember  dolgozik  a  cégnél,  de  akár  meg  is  tudná  duplázni  a  dolgozók  számát. 
Megvannak a tervek, elképzelések a bővítésre, és nyilván pályázati források bevonása is szükséges 
ahhoz, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 26/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
kezdeményező  SALGGLAS  Üvegipari  Zrt.  Salgótarján  Budapesti  út  29.  6143/20  hrsz.-ú 
ingatlanja  mögötti  6144/11  hrsz.-ú  "kivett  közforgalmi  vasút"  ingatlanból  egy  területrész 
értékesítését  lehetővé  tévő  övezeti  módosításra  irányuló  Településrendezési  szerződést  és 
Településtervezési szerződést megkösse úgy, hogy a tervezési díjat és a kapcsolatos járulékos 
költségeket teljes körűen 100%-ban a kezdeményezőnek kell megfizetnie.

A szerződések érintik a kezdeményezővel egy építési tömbben lévő 6143/1, 6143/5, 6143/8, 
6143/9, 6143/10, 6143/18, 6143/22, 6143/23, 6143/24, 6143/25, 6143/28, 6143/29, 6143/31, 
6143/33, 6143/34 hrsz.-ú beépített területeket, a 6143/13, 6143/17, 6143/26, 6143/27 hrsz.-ú út 
területeket, valamint a szabályozási tervlapok módosítása során a Budapesti út 46-50. mögötti 
6597/1 hrsz.-ú közterületet, a Budapesti út 36. mögötti 6561/14 hrsz.-ú ipartelepet, a Frigyes 
krt. 59-79. mögötti 0381/76 hrsz.-ú legelő művelési ágú ingatlant.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pont  szerinti  településrendezési  eszköz 
módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):

aa) a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
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településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt 
államigazgatási szervek, 

ab) a Nógrád Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége, népegészségügyi intézete, 
és a Salgótarjáni Járási Hivatal földhivatala,

ac) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke,
ad) Salgótarján közigazgatási területén működő közmű szolgáltatók, közút kezelő, állami 

erdészeti területek kezelője, nemzeti park területek kezelője,
ae) önkormányzati igazgatási és építéshatósági iroda,
af) a  6144/11  hrsz.-ú  "kivett  közforgalmi  vasút",  a  síküveggyári  tömbben  lévő  6143/1, 

6143/5,  6143/8,  6143/9,  6143/10,  6143/18,  6143/22,  6143/23,  6143/24,  6143/25, 
6143/28,  6143/29,  6143/31,  6143/33,  6143/34 hrsz.-ú beépített  területek,  a  6143/13, 
6143/17, 6143/26, 6143/27 hrsz.-ú út területek tulajdonosa.

b) A Partnerek tájékoztatásának módja:
ba) az előzetes tájékoztatás papír alapú levelezéssel indul,
bb) a véleményezési szakasz formája: elektronikus levelezés és a Partnerek kérése alapján a 

velük  közösen  kialakított  időpontban  és  partneri  résztvevőkkel  egy  személyes 
egyeztetési fórum az önkormányzat hivatalos helyiségében,

bc) végső  szakmai  véleményezés  formája:  elektronikus  és  papír  alapú  kísérő  levél  és 
mellékelve a CD-re mentett dokumentáció,

bd) elfogadási és hatályba-léptetési szakasz formája: elektronikus és papír alapú kísérő levél 
és mellékelve a CD-re mentett dokumentáció.

c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
ca) papír alapú és CD-re mentett egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció,
cb) a  dokumentáció  az  iratkezelés  szabályát  megállapító  kormány-  és  önkormányzati 

rendelet alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül.

d) Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje:
da) az  el  nem fogadott  javaslatok,  vélemények megtárgyalása  egyezségre  jutás  céljából, 

írásos rögzítés
db) a  véleményezésben  részt  vevő  partnerek  felé  a  lényegi  információ  megküldése 

elektronikus levelezésben,
dc) a  partnerségi  egyeztetés  összes  anyagának  írásos  rögzítése  a  Rendelet  előírásainak 

megfelelően.

e) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
ea) a folyamat végén a közgyűlési döntés beterjesztése előtt a jogszabályoknak megfelelő 

társadalmasítás,
eb) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
ec) elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések.

Határidő: 2013. március 7.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat  a  településrendezési  terv  módosítás  előkészítésére  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata településrendezési tervének digitális feldolgozására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  a  településrendezési  terv  tervlapjait  kívánja 
digitális  alapon feldolgozni  egy 2012-es kormányrendeletnek megfelelően, a  2013.  január  1-jén 
bevezetett  elektronikus ügyintézés  adatszolgáltatási  kötelezettsége miatt.  A meglévő papír  alapú 
szerkezeti-  és  szabályozás  tervek  Salgótarján  teljes  közigazgatási  területét  lefedik.  A tervezési 
szerződés  a  Településszerkezeti  Tervben  és  a  Helyi  Építési  Szabályzatban  felsorolt  tervlapok 
feldolgozására vonatkozik.
A határozati javaslat a Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 27/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Salgótarján 
önkormányzata  teljes  területét  érintően  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 
174/1998.(VI.15.)  Öh.  számú  határozattal  elfogadott  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Településszerkezeti Terve tervlapjai és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
15/1998.(VI.15.)  Ör.  sz.  rendelet  (a  továbbiakban:  HÉSZ)  1.  és  2.  mellékletében  felsorolt 
szabályozási  tervlapjai  digitális  alapú,  a  2013.  I.  1-től  hatályos  jelkulcsokkal  történő 
feldolgozására és a HÉSZ előbbieknek megfelelő korrekciójára a településtervezési szerződést 
megkösse. A településtervezési szerződés fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetése V. 
Helyi Önkormányzat fejezet 4. Városfenntartási és egyéb feladatok cím 9. Településrendezési 
terv kiemelt előirányzata biztosítja.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pont  szerinti  településrendezési  eszköz 
módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):
aa) a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt 
államigazgatási szervek,

ab) a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  és  a  Járási  Hivatal  földhivatala,  közlekedési 
felügyelősége, népegészségügyi intézete,

ac) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke,
ad) Salgótarján közigazgatási területén működő közmű szolgáltatók, közút kezelő, állami 

erdészeti területek kezelője, nemzeti park területek kezelője,
ae) önkormányzati igazgatási és építéshatósági iroda.

b) A Partnerek tájékoztatásának módja:
ba) az előzetes tájékoztatás papír alapú levelezéssel indul,
bb) a véleményezési szakasz formája: elektronikus levelezés és a Partnerek kérése alapján a 

velük  közösen  kialakított  időpontban  és  partneri  résztvevőkkel  egy  személyes 
egyeztetési fórum az önkormányzat hivatalos helyiségében,

bc) végső  szakmai  véleményezés  formája:  elektronikus  és  papír  alapú  kísérő  levél  és 
mellékelve a CD-re mentett dokumentáció,

bd) elfogadási és hatályba-léptetési szakasz formája: elektronikus és papír alapú kísérő levél 
és mellékelve a CD-re mentett dokumentáció.
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c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
ca) papír alapú és CD-re mentett egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció,
cb) a  dokumentáció  az  iratkezelés  szabályát  megállapító  kormány-  és  önkormányzati 

rendelet alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül.

d) Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje:
da) az  el  nem fogadott  javaslatok,  vélemények megtárgyalása  egyezségre  jutás  céljából, 

írásos rögzítés
db) a  véleményezésben  részt  vevő  partnerek  felé  a  lényegi  információ  megküldése 

elektronikus levelezésben,
dc) a  partnerségi  egyeztetés  összes  anyagának  írásos  rögzítése  a  Rendelet  előírásainak 

megfelelően.

e) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
ea) a folyamat végén a közgyűlési döntés beterjesztése előtt a jogszabályoknak megfelelő 

társadalmasítás,
eb) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
ec) elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések.

Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre 
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Jogszabályokban  foglaltakat  figyelembe  véve  tartalmazza  az 
előterjesztés az önkormányzat által fenntartott Salgótarjáni Összevont Óvodában a 2013/2014-es 
nevelési évben indítandó csoportok számát, a beiratkozás időpontját, valamint az óvoda felvételi 
körzetére vonatkozó javaslatot tagintézményenként. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi Ferenc: Elöljáróban megjegyzi, hogy kérdése nem az előterjesztésre vonatkozik. Csupán 
tájékoztatást kér. 

A hírek szerint  az óvodai beiratkozás a jövőben 3 éves kortól lesz kötelező.  Eddig  az iskolaévet 
megelőző utolsó évben volt a szülőknek ilyen kötelezettsége. A kérdése arra irányul, ha ez életbe 
lép, vagy már életbe lépett, akkor erre felkészült-e már az önkormányzat? Tehát van-e annyi óvodai 
férőhely, amennyi gyerek így pluszban kerül be a rendszerbe? 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A törekvés arra irányul, hogy már 2,5 éves kortól bekerülhessenek a 
gyerekek  az  óvodába,  amennyiben  szobatiszták  és  alkalmasak  az  óvodai  közösségi  együttlétre. 
Mindezt azért, hogy a szülők munkába állás megtörténhessen, illetve a bölcsődei kapacitás hiány 
miatt. 

A Napsugár  Tagóvoda bezárásával  egy épület  felszabadult  Salgótarjánban,  ha  szükséges  ezt  az 
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épületet ismét be lehet vonni erre a célra. Sajnos azonban megfigyelhető az óvodáknál is,  hogy 
egyre kevesebb gyerek születik. 

Dr. Romhányi Katalin: Ez a feladat még az önkormányzat előtt áll. Egyenlőre nincs kapacitáshiány. 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az új köznevelési törvényben az szerepel - ami jelenleg még nincs 
hatályban-,  hogy  3  éves  kortól  a  napi  4  óra  óvodában  való  tartózkodás  kötelező,  de  emellett 
felmentési lehetőségeket is tartalmaz a törvény. Ez 2014. szeptemberében fog hatályba lépni. Tehát 
a jelenlegi törvények szerint még az 5 éves kor az, ami a napi 4 óra óvodai tartózkodást előírja. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a szakszerű választ. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 28/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  
törvény  és  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján az 1. sz..melléklet szerint  
határozza meg a Salgótarjáni Összevont Óvoda felvételi körzetét.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b),  
pontja alapján az óvodai beiratkozás időpontját  2013. április 24. és 25. napjában határozza  
meg a Salgótarjáni Összevont Óvoda székhelyén és tagóvodáiban.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Andóné Angyal Mária óvodavezető
a közzétételért: dr. Gaál Zoltán jegyző

Határidő: értelemszerűen

22./ Javaslat a  2013/2014-es  tanévre  vonatkozó  általános  iskolai  beiratkozási  körzetek 
véleményezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  köznevelésről  szóló  törvény  alapján  a  kormányhivatal 
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell 
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A kormányhivatal február 13-án küldte meg véleményezésre a SKÁID, valamint az Illyés Gyuláné, 
illetve  Illyés  Gyuláné  Iskola  és  Pedagógiai  Szakszolgálat  javasolt  körzeteit  és  erről  kéri  a 
véleményt,  miután  a  fenntartása  már  nem az  önkormányzat  feladata,  de  a  jogszabály előírja  a 
véleményezést.

Az  anyagból  látszik,  hogy  a  Közgyűlés  által  2012.  februárjában  jóváhagyott  körzethatárokat 
tartalmazza az 1. számú melléklet.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 8 igen, 4 tartózkodás mellett  az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 29/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak a Salgótarjáni 
Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon,  valamint  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  javasolt  felvételi,  illetve  működési 
körzetének meghatározására vonatkozó javaslatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva támogatja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a véleményről írásban tájékoztassa a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

23./ Javaslat  a  Nyitnikék  Tagóvoda  felújításának  időtartama  alatt  a  gyermekek 
elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nyitnikék  Tagóvoda  Zagyvapálfalva  egyik  óvodája,  ennek  az 
épületnek a teljes körű felújítására nyújtott be pályázatot és nyert az önkormányzat. 

A munkálatok várhatóan április 1-jén kezdődnek és legkésőbb 2014. március végére befejeződnek. 

A megtartott szülői értekezlete – ahol irodavezető asszony is részt vett – tájékoztatták a szülőket a  
felújítás  várható  időtartamáról.  A  felújítás  idejére  szóló,  az  óvodai  elhelyezésre  vonatkozó 
megoldási javaslatot a szülőkkel egyeztették, azt a szülők ellenvélemény nélkül elfogadták.

Ez alapján, a felújítás idejére a  Napsugár Tagóvoda üresen álló épületében lesznek a gyerekek 
elhelyezve egy nevelési évre. 

A Salgó Vagyon munkatársai elvégzik az épület tisztasági festését és karbantartását kb. 1-1,5 millió 
Ft-os költséggel. Ezáltal az épület alkalmas lesz arra, hogy mind az 5 csoportot tudja fogadni.

Az Önkormányzat vállalja továbbá a gyermekek külön busszal történő szállítását az óvodába. A 
szállítás  éves  becsült  költsége  4-4,5  millió  Ft.  A  2013-as  évre  ez  2,5-3  millió  Ft-ot  jelent 
többletköltségként.  Mindezek plusz költségek a  6 millió  Ft  beruházási  önerő mellé,  hiszen 126 
millió Ft a beruházás összköltsége, amiből 119,9 millió Ft-ot nyert az önkormányzat pályázaton. 
Az előterjesztés pótlólag lett kiküldve, azonban a Népjóléti Bizottságnak volt módja tárgyalni. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek kapcsán Szekeres Géza képviselő úrnak ad 
szót. 

Szekeres Géza: Megköszöni a városvezetésnek a gyerekközpontú gondolkodást. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:
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Szám: 30/2013.(II. 21.) Öh. sz. határozat

1.a)Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  Nyitnikék  Tagóvoda 
kapacitás bővítésére irányuló pályázat keretében megvalósuló felújítás időtartamára a tagóvoda 
feladatait  ideiglenes  feladatellátási  helyen,  (Salgótarján 2990.hrsz.,  Füleki  út  45.  sz.)  a  volt 
Napsugár Tagóvoda épületében biztosítsa. 
A Közgyűlés megbízza az óvodavezetőt a feladatellátás zavartalanságának megszervezésével.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Andóné Angyal Mária a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője
Határidő: értelemszerűen

b)A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálatának  (a 
továbbiakban: KIGSZ) igazgatóját,  hogy 2013. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig 
terjedő időtartamra a gyermekek szállítására kössön szerződést. Ennek fedezetére a Közgyűlés 
a KIGSZ részére

ba) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2,9 millió forintot,
bb) az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1,4 millió forintot biztosít.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Maruzs Viktóra a KIGSZ igazgatója

Határidő: értelemszerűen

c)A Közgyűlés felkéri a KIGSZ igazgatóját, hogy az óvodavezető közreműködésével a Nyitnikék 
Tagóvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállításának zavartalanságáról gondoskodjon, és 
felhatalmazza, hogy a szükséges szállítói megállapodásokat megkösse. 
Ennek fedezetére a Közgyűlés a KIGSZ részére az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
300 ezer forintot biztosít.
Felelős: Andóné Angyal Mária a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője

Maruzs Viktória a KIGSZ igazgatója
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. igazgatóját, hogy a Nyitnikék Tagóvoda gyermekei 
elhelyezésének helyszínén a szükséges átalakítások, kisjavítások elvégzéséről gondoskodjon.
Ennek  fedezetére  a  Közgyűlés  a  Salgó  Vagyon  Kft.  részére  az  önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésében 1. 350 ezer forintot biztosít.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. igazgatója
Határidő: 2013. március 20.

3./ A Közgyűlés az 1.ba) és 1.c) pontokban, valamint a 2. pontban meghatározott feladatok forrását 
a KIGSZ 2012. évi várható maradványa terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  
hogy  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletének  módosítását  ennek 
megfelelően terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. április 30.

4./ A  Közgyűlés  2013.  március  1.  napjától  2014.  március  31.  napjáig  terjedő  időszakra 
térítésmentesen a Salgótarjáni Összevont Óvoda használatába adja a Salgótarján, Gorkij krt. 58. 
szám  alatti  4.  számú,  80  m2  területű,  6699/A/103  hrsz-ú  ingatlant  raktározás  céljára.  A 
raktározás  megfelelő  feltételeinek biztosítása  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatójának 
felelőssége.
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Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

5./ A Közgyűlés  felkéri  a  KIGSZ  igazgatóját,  hogy  az  új,  ideiglenes  feladatellátási  helyen  a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásának biztosításáról gondoskodjon.
Felelős: Maruzs Viktória a KIGSZ igazgatója
Határidő: 2013. március 31.

24./ Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatókkal  kötött  megbízási 
szerződések módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester úr 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  egészségügyről szóló törvény  értelmében  a  települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról. Ezen feladatokat az Önkormányzat az Egészségügyi - Szociális 
Központ szervezeti keretei között működtetett körzetekben, közalkalmazott orvosokkal, valamint 
egyéni  vállalkozó  orvosokkal  és  gazdasági  társaságokkal  kötött  megbízási  szerződések  alapján 
biztosítja. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény meghatározza a praxisjoggal rendelkező háziorvos, 
házi gyermekorvos, valamint fogorvos, és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 
közötti szerződés tartalmi elemeit. 
A korábbi közgyűlési döntésekben elfogadott szerződések áttekintése,  felülvizsgálata megtörtént, 
ennek keretében egyeztetések voltak az egészségügyi alapellátásban résztvevő orvosokkal. 

A szerződések nagy részben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, módosítani, illetve beépíteni a 
felmondásra,  kártalanításra,  kártérítésre  és a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő 
hozzájárulására vonatkozó  szabályokat  kell.  Ez  az  egyik  ok  ami  miatt  módosítani  kell  a 
szerződéseket,  a  másik,  hogy mindezek  mellett  az  ellátott  betegek  számára  tekintettel  indokolt 
költségvetési támogatás biztosítása az orvosok számára. 
Ennek összege Alpolgármester úr előterjesztése értelmében, a szerződés módosítások szerint 20 E 
Ft/hó minden egyes orvos vonatkozásában. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek kapcsán Bercsényi képviselő úrnak ad szót. 

Dr.  Bercsényi  Lajos: Tájékoztatja  a  Közgyűlést  arról,  hogy  Nógrád  Megyében  a  keringési 
betegségek incidenciája az országos átlag fölött van, az infarktus vezető halálok. Ebben a térségben 
még nem volt telemedicina kiépítve a mentőkocsik és a Kórházak között, azonban a napokban 10 
olyan rohamkocsiba felszerelhető készüléket kap a megye az Országos Mentőszolgálattól, amelyek 
segítségével irányítani lehet az EKG jeleket, megfelelő helyre küldve ezáltal a mentőautót. Ezáltal 
az  ún.  kegyelmi  idő  rövidíthető  le.  Tehát  a  mentősök a  szívbetegeket  már  azonnal  az  értágító 
helyekre tudják szállítani. 

Felajánlja a háziorvosoknak a telemedicina szolgáltatást. Így a számítógépes rendszeren keresztül 
képeket, illetve leleteket tud a Megyei Kórház továbbítani, ezáltal gyorsabbá téve a betegellátást. 

Megköszöni a városvezetés eddigi támogatását.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a felajánlást a háziorvosok nevében. Véleménye szerint 
a  betegek,  a  városban élők  érdekében  fontos,  hogy az  egészségügy szereplői  összefogjanak és 
együtt működjenek, együtt dolgozzanak. 

Látszik,  hogy egyre nehezebb helyzetben van Salgótarján az egészségügyi  ellátásban, nem csak 
kórházi viszonylatban, hanem az alapellátásban is, amely az önkormányzat feladata, kötelessége. 

Ezért módosító javaslattal él Alpolgármester Úr előterjesztéséhez. A megállapodások szerint 20 e 
Ft/hó támogatást kapnak az orvosok. Javasolja – miután a városnak elfogadott költségvetése van - , 
hogy az általános tartalék címen elkülönített 30 millió Ft terhére további,  háziorvosonként 20 e 
Ft/hó összeggel legyen kiegészítve a támogatás. Ezt a támogatást azok a vállalkozó orvosok kapják 
meg, akik a feladatot saját tulajdonú ingatlanban látják el. Tehát a szerződés-módosításban javasolt 
havi önkormányzati támogatás összege az általános tartalék terhére 20 eFt-ról 40 eFt-ra emelkedjen. 

A módosító javaslat érinti a határozati javaslat 1., 3., 5., 7., 9., 11., és 13. mellékleteit. 

Ez az általános tartalék terhére kb. 6 millió Ft-ot jelent. 

Véleménye  szerint  ezt  a  támogatást  az  orvosok  megérdemlik,  hiszen  korábban  megéltek  egy 
önkormányzat által hozott rossz döntést, amikor a rendelők kiprivatizálására került sor. 

Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak ad szót. 

Fenyvesi Gábor: A tárgyalások során is felvetődött annak a kérdése, hogyan lehet a kb. 100 fajta 
kombinációban rendelő háziorvosoknak a támogatását differenciálni. A kombinációk alatt azt érti, 
hogy  vannak  önkormányzati  orvosok  önkormányzati  rendelőben,  vállalkozó  orvosok 
önkormányzati rendelőben, vállalkozó orvosok saját rendelőben stb.

Támogatja  Polgármester  Asszonynak  az  elképzelését,  mely  szerint  a  saját  rendelőben 
vállalkozóként  rendelő  orvosok  további  20  ezer  Ft-os  támogatást  kapjanak.  Mint  előterjesztő 
befogadja  ezt  a  módosító  javaslatot,  és  kéri  a  Közgyűlést,  hogy  ezzel  együtt  tárgyalja  az 
előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  módosítással együtt kéri a szavazást az előterjesztésről. 

A Közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 31/2013.(II. 21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásra vonatkozó 230/2000. 
(X.30.) Öh. sz. határozatában foglalt megbízási  szerződéseket a határozati javaslat  1-12. sz. 
mellékletében  foglaltak  szerint,  az  Önkormányzat  és  az  EMPÁTIA K  és  M  Fogorvosi, 
Háziorvosi  és  Foglalkozás-egészségügyi  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  között  2004.  július  21-én  kelt  megbízási  szerződést  a  határozati  javaslat  13.  sz. 
mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítások aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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2./ A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  megbízási 
szerződések módosításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A Közgyűlés felkéri  a Polgármestert,  hogy a megbízási  szerződés módosítások 1 példányát 
küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalához.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ A Közgyűlés a körzetek működtetési költségeinek általános, elszámolási kötelezettség nélküli 
költségvetési támogatásának fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

25./ Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010 márciusában, illetve 2011. februárjában döntött a Közgyűlés 
arról,  hogy a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.,  illetve  a  Kistipegő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft., 
valamint  a  Keresztény  Advent  Közösség  fenntartókkal  ellátási  szerződés  megkötéséről  családi 
napközi feladatainak ellátására szerződést köt. A Nonprofit Kft-k 7-7 férőhelyen, a Közösség 14 
férőhelyen működtet Salgótarjánban családi napközit. 

Az ellátási szerződések 7. pontja szerint a határozott időre létrejött szerződés közös megegyezéssel 
meghosszabbítható, amennyiben a Szolgáltató azt kérelmezi és az Önkormányzat tárgyévet követő 
évi költségvetésében a szolgáltatási díj fedezetét biztosítja. 

A kisgyermekek napközbeni elhelyezése iránt felmerülő igény miatt továbbra is javasolja, hogy a 
gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat által fenntartott 4x7 férőhelyes családi napközin 
túl,  további  férőhelyeken,  nem  állami  fenntartó  bevonásával  biztosítsa,  annak  működtetéséhez 
nyújtson hozzájárulást és emiatt módosítsa a Közgyűlés az ellátási szerződéseket. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 32/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ban meghatározott 
gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó,  a  Gyvt.  43.  §-ában szabályozott  családi 
napközi feladatának ellátására

a) az Önkormányzat és a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. között 2010. március 19-én 
létrejött ellátási szerződést a határozat 1. sz. melléklete szerint,

b) az  Önkormányzat  és  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  között  2010.  március  19-én 
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létrejött ellátási szerződést a határozat 2. sz. melléklete szerint,
c) az Önkormányzat és a Keresztény Advent Közösség között 2011. február 22-én létrejött 

ellátási szerződést a határozat 3. sz. melléklete szerint módosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Közgyűlés  az  ellátás  2013.  évben  történő  működtetéséhez  szükséges  szolgáltatási  díj 
összegét  (9.307.200 Ft)  az  Önkormányzat  a  2013.  évi  költségvetésében az  Egészségügyi  – 
Szociális Központ Fejezeten belül biztosítja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Pártosfalvi Beáta igazgató-helyettes

Határidő: értelemszerűen

26./ Javaslat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  és  az  Önkormányzat  között  kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő:  dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2012.  márciusában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó 
Szövetség országos pályaépítési programjára benyújtott pályázatot, amely tartalmazza a Salgótarján 
6734 hrsz.-ú Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola udvarán 
egy közepes méretű vagyis 22 m x 42 m-es műfüves labdarúgó pálya létrehozásának tervezetét. Az 
MLSZ elfogadta  az  Önkormányzat  kérését,  miszerint  a  pálya  megépítéséhez  szükséges  önerőt 
2013.-as  költségvetésben  tervezzük  meg.  A pálya  kialakításának  összköltsége,  az  MLSZ  által 
megbízott vállalkozó ajánlata alapján, bruttó 26 millió Ft. Ennek 30%-a, azaz bruttó 7,8 millió Ft az 
építés megindításához szükséges önerő.  A fenti  önerő az önkormányzat  ez évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. A megvalósításhoz szükséges az Önkormányzat és az MLSZ közötti szerződés 
megkötése, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. 
Az együttműködési megállapodás az előterjesztéshez csatolva lett. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 9 igen, 2 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 33/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség 
(továbbiakban: MLSZ) és az önkormányzat között az MLSZ Országos Pályaépítési Programjában a 
Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és  Diákotthon  Arany János  Tagiskola  udvarán  műfüves 
futballpálya  kialakítására  vonatkozó  együttműködési  megállapodást  a  határozat  1.  melléklete 
szerint. 
A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert  a szükséges  jognyilatkozatok és  az együttműködési 
megállapodás aláírására.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. március 1.

27./ Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club részére önkormányzati tulajdonú lakások 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város kiemelten kezeli  a nagy érdeklődést kiváltó versenysportok 
támogatását. A korábbi években is támogatta az élsportokat (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás), 
mely sportok a város polgárainak egyfajta szórakozási lehetősége biztosítanak. 

Az SBTC és a város vezetése tárgyalásokat folytatott, melynek eredménye az volt, hogy külföldről 
és más városokból érkező játékosok számára kedvezményes bérleti díjon lakásokat biztosítson az 
önkormányzat. 

Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzat az egyesület részére az Erzsébet tér 1. 
számú épületben, a Garzonban 4 db bérlakást biztosítson kedvezményes bérleti díjon, lakásonként 
10.000,- Ft/hó összegért a közüzemi díjak egyesület által történő megfizetése mellett 2013. március 
1-től 1 éves időtartamra. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  5  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek kapcsán Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad 
szót. 

Ercsényi Ferenc: Javasolja, hogy az együttműködési szerződést ne március 1-jei hatállyal, hanem a 
bajnoki szezon idejére kössék meg. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdése Ügyvezető Igazgató Úrhoz, hogy befogadja-e a javaslatot? 
Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  Tatár  Csaba  igazgató  úr,  előterjesztő  befogadta  a  módosító 
javaslatot. 

További kérdés nem vetődött föl, kéri a Közgyűlést, hogy a módosító javaslattal együtt döntsön az 
előterjesztésről. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta:

Szám: 34/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz 
jutás  helyi  támogatására  vonatkozó  szabályokról  szóló  36/1993.(XII.20.)  rendelet  17.§  (3) 
bekezdése,  valamint  az  Önkormányzat  és  a  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  (a  továbbiakban: 
Egyesület)  között  létrejött,  a  Közgyűlés  224/2012.(IX.25.)  Öh.  sz.  határozatával  jóváhagyott 
megállapodás  alapján  2013.  március  1.  napjától  a  2013/2014-es  bajnoki  szezon  végéig,  de 
legkésőbb 2014. június 30. napjáig az Önkormányzat tulajdonában álló Salgótarján, Erzsébet tér 1. 
7/8,  9/1,  9/3 és 9/5.  szám alatti  4 db bérlakást az Egyesület  részére lakásonként 10.000,- Ft/hó 
bérleti díj megfizetése, valamint a közüzemi költségek egyesület által történő megfizetése mellett 
bérbe adja.
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  ingatlanok  bérbeadására 
vonatkozó szerződések elkészítésére és megkötésére.
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Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. február 28.

28./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  működéséhez  szükséges 
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  2012.  február  23-ai  döntésével  kinyilvánította  azon 
szándékát,  hogy a  színházi  élet  fejlesztése,  a  helyi  tehetségek  támogatása,  a  helyi  színházi 
hagyományok  megőrzése,  a  városi  identitástudat  erősítése  és  az  ifjúság  művészeti  nevelése 
érdekében  2012-től,  önként  vállalt  közszolgáltatási  feladatként,  támogatja  a  Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft. szervezeti keretein belül a színházi tevékenységet.

Az önkormányzat,  a  Zenthe  Ferenc  Színházra  alapozva és  építve,  egy minőségileg és  státuszát 
tekintve is magasabb színvonalú előadó-művészeti tevékenység folytatását kívánja támogatni. 

Az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló 
törvény alapján ahhoz, hogy az Közművelődési Kft. a Színház működtetésére pályázati forrásokat 
tudjon  igénybe  venni,  szükséges  előfeltétel az  önkormányzati  fenntartású  előadó-művészeti 
szervezet nyilvántartásba vétele. 

Ehhez szükséges az alapító okirat ilyen irányú módosítása, mely nem érinti  a  Kft. közhasznú és 
egyéb tevékenységi körét. 

Véleménye szerint az elmúlt időszakban a Zenthe Ferenc Színház előadásai, művészei, dolgozói, 
rendezője, művészeti vezetője bizonyították azt, hogy érdemes a csapat arra, hogy az önkormányzat 
támogatását bírják. Meg kell adni a jogi lehetőséget arra, hogy tovább tudjon bővülni, változni a 
minőségi színvonal. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek kapcsán Turcsány László képviselő úrnak ad 
szót. 

Turcsány László: Kéri Igazgató Urat, hogy ha lehet Zagyvarónára is vigyenek darabot. Sok sikert 
kíván a munkához. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást  és  reményét  fejezi  ki,  hogy  a 
továbbiakban úgy tud működni a Művelődési Ház, mint a régi időkben. A fűtési rendszert rendbe 
teszik, van neve is a Művelődési Háznak. 

Javasol  Susán Ferenc  rendező úrnak,  képviselő  úr  kedvéért  –  aki  nagy rajongója  József  Attila 
költészetének – egy József Attila összeállítást. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozta: 

Szám: 35/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
alapító okiratát 2013. március 1. napjával az 1. sz. melléklet szerint módosítja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  utasítja  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgatóját  a 
cégbírósági eljárás lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

3./ A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert  a  Zenthe  Ferenc  Színházat  működtető  Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Kft.,  mint  előadó-művészeti  szervezet  nyilvántartásba  vételi 
eljárásának megindítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 13. §-ának rendelkezései 
alapján  átdolgozott,  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft. között kötött közszolgáltatási szerződést terjessze a Közgyűlés 
elé.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29./ Javaslat  a  Salgótarján  Kistérség  Többcélú  Társulása  „Utcák-Terek  Bajnoksága  
Salgótarján” című pályázati programjának támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Tanács 2012. áprilisi határozatával támogatta a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium  által  meghirdetett  pályázati  felhívásra  beadott  „Utcák  –  Terek  Bajnoksága 
Salgótarján” című programot. A pályázat a célja a salgótarjáni gyermekek számára olyan szabadidős 
programok  biztosítása,  melyek  lehetővé  teszik  szabadidejük  hasznos  eltöltését.  A  határozat 
értelmében a pályázathoz szükséges 10%-os önerőt az Önkormányzat biztosítja, hiszen az egész 
Kistérségi  program  ugyan,  de  Salgótarjánra  fókuszál.  A  10%-os  önerőt  -  48.000  Ft  –  az 
Önkormányzat  biztosítja.  A támogatás  összege  a  2013.  évi  költségvetésében  a  Sportfeladatok 
kiemelt előirányzaton rendelkezésre is áll. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 36/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú 
Társulásának Tanácsa által benyújtott „Utcák – Terek Bajnokság Salgótarján” című pályázatot. A 
Közgyűlés a pályázathoz szükséges önerőt, 48.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. február 22.
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30./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi  Bizottsága tagjának  
megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2010-ben a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztotta 
Pintér Andreát, aki 2013. február 15-ei hatállyal lemondott bizottsági tagságáról, miután egészséges 
gyermeknek adott életet. Ezúton is gratulál a családnak. 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvényben  foglaltak  értelmében  a  bizottság 
elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezi Szekeres Ádám bizottsági taggá történő megválasztását. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdések, észrevételek kapcsán Szekeres Géza képviselő úrnak ad szót.

Szekeres Géza: Bejelenti érintettségét az előterjesztés kapcsán. 

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

Szám: 37/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Andreának, a Pénzügyi Bizottsági tagságáról 
2013. február 15-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.
A Pénzügyi Bizottság külső tagjának Szekeres Ádám (an.: Nagy Mária Ildikó; született: Salgótarján, 
1981.10.01.;  lakcím:  3104 Salgótarján,  Makarenkó út  56.)  szám alatti  lakost  2013.  február  21. 
napjától megválasztja.

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  Szekeres  Ádámot,  hogy a Közgyűlés  előtt  tegye  le  az 
esküt. 

Eskütétel

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Megkéri  Szekeres  Ádámot  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  vendégeket,  a  sajtó  képviselőit, 
érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok  tárgyalásában  nem  érintett  belső  szervezeti 
egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.
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ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a zárt ülésen szociális ügyben 
hozott I.  fokú határozat elleni fellebbezés elbírálása történt meg. A Közgyűlés nyilvános üléssel 
folytatja munkáját. 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott 
képviselői, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott polgármesteri és 
hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú mellékletében 
foglaltak szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Felkéri 
Korponai  Tamás  elnök  urat,  hogy  adjon  tájékoztatást  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség 
teljesítéséről.

Korponai Tamás:  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33.b. §-a, valamint a 
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egye kérdéseiről szóló 2000.  XCVI. törvény 10/a. § 
egyes  bekezdéseiben  megfogalmazott  vagyontételi  kötelezettségének  valamennyi  képviselő  a 
megadott határidőig, 2013. január 31. napjáig eleget tett.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a tájékoztatást. 

Interpelláció nem érkezett az ülésre. 

A munkaterv szerint várható legközelebbi ülés időpontja március 28-a.

Tájékoztatást  ad  a  március  15-ei  Nemzeti  Ünnep  programjáról  majd  megköszöni  a  Közgyűlés 
munkáját. Az ülést bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
       polgármester jegyző
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