
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai 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,  dr.  Ispán András 
képviselő  úr  előzetesen,  írásban  bejelentette  távolmaradását.  Megállapítja,  hogy  a  Közgyűlés 
határozatképes.  A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él.

Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés 1. napirendi pontként tárgyalja meg a meghívóban 7. 
napirendi  pontként  szereplő  "Javaslat  „Az  év  rendőre”  elismerő  cím  alapításáról  és 
adományozásának  rendjéről  szóló  53/2009.  (XI.  24.)  Ör.  sz.  rendelet  módosítására”  című 
előterjesztést, majd 2. napirendi pontként a meghívóban 8. napirendi pontként szereplő  „Javaslat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Salgótarjáni   Rendőrkapitányság  2012.  évi 
tevékenységének értékeléséről szóló jelentés elfogadására” című előterjesztést. 

Javasolja  a tárgysorozatba  felvenni  29.  napirendi pontként a  „Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  egyes  lakóépületek  bontására” című előterjesztést,  30. 
napirendi  pontként  a „Javaslat  a  településrendezési  terv  módosítás  Térségi  Kommunális 
Hulladéklerakó telep és környékét érintő előkészítésére” című előterjesztést, mely előterjesztések 
pótlólag lettek kiküldve. 
Javasolja 31. napirendi pontként a „Javaslat a „Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése 
II/A. ütem” című projekt kivitelezési  tevékenységéhez kapcsolódó döntések meghozatalára című 
előterjesztést,  mely  előterjesztés  az  ülést  megelőzően  lett  kiosztva,  32.  napirendi  pontként a 
„Javaslat a Tó-Strandi műfüves pályához kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására” 
című előterjesztést,  mely előterjesztés pótlólag lett kiküldve,  33. napirendi pontként a„Javaslat a 
Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  által  beadott  pályázathoz  kapcsolódó  nyilatkozat 
jóváhagyására”  című  előterjesztést,  mely  előterjesztés  az  ülés  előtt  lett  kiosztva,  34.  napirendi 
pontként a „Javaslat  Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati 
szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti Alapítvány  részére  történő 
térítésmentes  használatba  adására”című  előterjesztést,   35.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a 
salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére” című 
előterjesztést, mely előterjesztések az ülés előtt lettek kiosztva. 
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Javasolja  36. napirendi pontként  a „Javaslat szervezetfejlesztésre vonatkozó  ÁROP-1.A.5-2013. 
kódszámú pályázat benyújtására” című előterjesztést, mely előterjesztés pótlólag lett megküldve a 
képviselő-társak részére.

A módosításokkal értelemszerűen módosul a napirendek sorszámozása. 

A Közgyűlés 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat  „Az év rendőre” elismerő  cím alapításáról  és  adományozásának rendjéről  szóló 
53/2009. (XI. 24.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 
2012. évi tevékenységének értékeléséről szóló jelentés elfogadására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni  
Rendőrkapitányság vezetője

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

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati  rendelete a 
2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

5. 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

6. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Környezetvédelmi Alapról szóló 
5/1994. (I. 31.) Ör. sz. rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

7. Javaslat  a  Salgótarján,  Kotyháza puszta  19.  szám alatti  0330/7/B hrsz-ú szolgálati  lakás 
szolgálati  jellegének  megszüntetésére,  valamint  a  lakásbérlemények  lakbéréről  és  a 
lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III. 27.) Ör. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

8. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  
a Salgótarján, Salgó út 46. 3130/4 hrsz. és környéke, valamint a Zagyvai rakodó garázssor 
területét érintő módosítására 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

9. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Egyed Ferdinánd, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke
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10. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötendő 
együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Oláh Imréné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

11. Javaslat a 2013. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
            Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű 
Kft. ügyvezető igazgatója

12. Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  közvilágításának  pályázati  forrásból  történő 
korszerűsítéséről szóló 12/2013. (I. 31.) Öh. számú határozat módosítására

            Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

13. Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  közösségi  közlekedésének  fejlesztése  céljából  a 
„Salgótarján és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81. sz. vasútvonal elővárosi, 
városi  vasútvonallá  történő  fejleszthetőségének  vizsgálata  Salgótarján  és  Bátonyterenye 
térségében. Projektötlet” című pályázat benyújtására

            Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

14. Javaslat  Salgótarján megyei  jogú város  2013.  július  1.  napjától  hatályos  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedési menetrendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

15. Javaslat  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  tulajdonjoga  ingyenes  átruházásának 
kezdeményezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16. Javaslat  a Salgótarján,  2112. jelű,   21.  számú főutat  tehermentesítő út 3+695-6+637 km 
szelvények közötti szakaszának ingatlanrendezéséhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

17. Javaslat az Ipari Park III. ütemével kapcsolatos termőföldcserére vonatkozó szerződéskötés 
jóváhagyására

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

18. Javaslat  a  befejezetlen  beruházások  analitikus  és  a  főkönyvi  nyilvántartásból  történő 
kivezetésére

            Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

19. Javaslat a lakásbérlemények lakbérének 10 %-os csökkentésére
Előterjesztő: Ercsényi Ferenc, önkormányzati képviselő

20. Javaslat a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon 
ingyenes használatba, illetve vagyonkezelésbe adására

      Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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21. Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  vagyonának  megosztására, 
valamint  a  vagyon  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  részére  történő 
vagyonkezelésbe adására

      Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22. Javaslat „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekttel kapcsolatos 
konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

23. Javaslat  a  Magyar  Képzőművészeti  Egyetemmel  megkötött,  műalkotások  restaurálási 
munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24. Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2013.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok  „Könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatása,  muzeális 
intézmények  szakmai  támogatása”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

25. Javaslat a Félsziget Napközi és Lakóotthon állami fenntartásba adásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város szociálpolitikai koncepciója előkészítéséről
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

27. Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásával  kötendő  együttműködési 
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28. Javaslat Szatmári Béla építész-képzőművész születésének 75. évfordulója alkalmából 
emléktábla felállításához szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő:   Szabó Ferenc Gábor, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság Elnöke

29. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes 
lakóépületek bontására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

30. Javaslat a településrendezési terv módosítás Térségi Kommunális Hulladéklerakó telep és 
környékét érintő előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

31. Javaslat a  „Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A. ütem” című projekt 
kivitelezési  tevékenységéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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32. Javaslat  a  Tó-Strandi  műfüves  pályához  kapcsolódó  együttműködési  megállapodás 
jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

33. Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club által beadott pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője
Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

34. Javaslat  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzat  iskolaépületére  vonatkozó  használati 
szerződés megszüntetésére,  és  az  ingatlan  Hibó  Tamás  Művészeti  Alapítvány  részére 
történő térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

35. Javaslat  a  salgótarjáni  6225/14 és  6225/15 helyrajzi  számú,  Ipari  Parkban lévő területek 
megszerzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

36. Javaslat szervezetfejlesztésre vonatkozó  ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázat 
benyújtására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

ZÁRT ÜLÉS

37. Javaslat „Az év rendőre” elismerő cím adományozására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése nincs. Dóra Ottó 
képviselő úrnak ad szót.

Dóra Ottó: Az előző közgyűlésen a költségvetés tárgyalása kapcsán, ezen belül is a közútfejlesztés 
tárgyalásakor  javasolta,  hogy  a  Karancs  és  a  Zemlinszky  utak  felújítását  be  kell  tervezni  a 
költségvetésbe, mert nagyon rossz állapotban vannak. Ekkor azt a választ kapta, hogy a jelzett utak 
nem az önkormányzat tulajdonában, hanem állami tulajdonban vannak és megszerzésük, illetve 
tulajdonviszonyuknak tisztázása folyamatban van. Fekete Zsolt képviselő-társával együtt az volt a 
kérése, hogy a város vezetése ennek ellenére vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelő Kft.-vel és 
javasolják az út mielőbbi javítását. 

Kérdése, ha ez a két út az állam tulajdonában van, hogyan szedhet az önkormányzat parkolási díjat. 
Azaz az önkormányzat idegen tulajdonú területen szed pénzt 2 éve.
Lehet, hogy van az önkormányzatnak engedélye, ezt nem tudja, de ha nincs akkor mit kíván tenni 
annak érdekében, hogy ez a jogsértő állapot megszűnjön? Hasonló eseteket elkerülve javasolja a 
szabályozás felülvizsgálatát. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kérése,  hogy  képviselő  úr  felvetésének  nézzenek  utána  a 
munkatársak, és amennyiben képviselő úrnak megfelel írásban kap választ a kérdésére. 
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További kérdés, észrevétel nem érkezett a Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

1./ Javaslat „Az év rendőre” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
53/2009. (XI. 24.) Ör. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009-ben alkotta meg az 
„Az év rendőre” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét. Az azóta 
eltelt  idő  alatt  bekövetkező  jogszabályi  rendelkezések  változásai,  valamint  a  helyi  rendelet 
alkalmazása során tapasztaltak indokolják a rendelet módosítását.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az 
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés  14 igen  szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységének értékeléséről szóló jelentés elfogadására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányság vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztő a hivatal részéről dr. Fodor Enikő, az  Igazgatási és 
Építéshatósági Iroda vezetője, a Rendőrkapitányság részéről pedig Ponyi Béla rendőr ezredes úr a 
Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetője, akit köszönt a Közgyűlésen. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Rendőrségről szóló törvény értelmében a rendőrkapitány évente 
beszámol  az  illetékességi  területén  működő  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  a 
település közbiztonsági helyzetéről, illetve a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Kapitány 
úr által készített jelentés, beszámoló nagy alapossággal és részletességgel mutatja be azt a munkát, 
amelyet a Rendőrkapitányság itt Salgótarjánban és térségében 2012-ben végzett. 

Külön  megköszöni  a  számszaki  adatokat,  amelyek  alkalmasak  arra,  hogy  a  város  és  térség 
lakosságát  hitelesen  tájékoztassák.  Az  anyagból  egyértelműen  látszik,  hogy  Salgótarján 
szennyezettsége a Nógrád megye többi településéhez képest nagyon komoly és erőteljes. Ennek 
részben  oka,  hogy a  város  megyeszékhely,  illetve  a  megye  legnagyobb  városa.  Ezt  az  adatot 
regisztrálja a beszámoló, miszerint Nógrád megyében a 7643 bűncselekményből 2816 következett 
be a Salgótarjáni Rendőrkapitányság területén.

A beszámoló szerint a Salgótarjánhoz köthető esetek aránya a korábbi évekhez hasonlóan a 35-40% 
között mozgott 2012-ben is. Érdekes viszont, ha nem is nagy mértékben, de az esetek többségében 
egy fokozatos csökkenés is megfigyelhető. A speciális bűncselekmény csoportok vonatkozásában a 
beszámoló szerint 6,2%-kal kevesebb közterületi bűncselekményt regisztrált a statisztika, mint a 
korábbi  időszakokban.  A beszámoló  kitér  arra,  hogy Salgótarján  területét  vizsgálva frekventált 
területnek számít a kis-Főtér és annak közvetlen környezete, valamint a hétvégén működő diszkók 
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előtti  közterületek,  a  fiatalokat  vonzó kocsmák,  egyéb szórakozóhelyek  előtti  közterületek.  Ez 
komoly problémát jelent a rendőrség számára annak ellenére is, hogy ezeken a területeken van a 
legtöbb térfigyelő kamera kiépítve. 

Az is  látszik,  és érzékelhető,  hogy a hétvégi  bűnelkövetések esetében sokszor  a  város határain 
kívülről érkező fiatalok, fiatalok csoportjai a bűnelkövetők. Ezzel sokat küzd a Rendőrkapitányság, 
de  mind  az  önkormányzat,  mind  a  Polgárőrség  próbál  segítségére  lenni  a  hétvégi  razziák 
alkalmával. 

A bűnmegelőzés  érdekében  a  körzeti  megbízotti  szolgálat  folyamatosan  felméri  és  értékeli  a 
veszélyeztetett időskorú személyeket, illetve a kapitányság áldozatvédelmi referense bűnmegelőzési 
előadásokat tart  a helyi  idősek klubjában, hiszen az egyik legveszélyeztetettebb csoport az idős 
korosztály. 

Elmondja, hogy a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények a korábbi évekhez képest jelentős 
mértékben  csökkentek.  A klasszikus  gépjármű  elleni  bűncselekmények,  vagy  gépjármű  lopás 
Salgótarjánban szinte  ismeretlen.  Inkább  azok a  bűncselekmények jelennek meg,  ahol  a nyitva 
hagyott gépjárművekből tulajdonítanak el különböző dolgokat, tárgyakat.  Itt  két jelentős csoport 
van.  Egyrészt  az  áruszállítás  közben  a  ki-be  rakodás  során  jelennek  meg  a  bűnelkövetők,  és 
tulajdonítanak  el  dolgokat,  másrészt  pedig  a  magánszemélyek  sérelmére  elkövetett 
bűncselekmények úgy valósulnak meg, hogy a bevásárlóközpontok előtt nyitva hagyott  autókból, 
amíg visszaviszik az emberek a bevásárló kocsit, tulajdonítanak el dolgokat. 

Szintén  a  beszámoló  tartalmazza,  hogy  sok  esetben  az  ingatlanokba  történő  behatolás  nyitott 
ajtókon keresztül történik. 

Ismét megjelent a trükkös lopás, ahol elsősorban otthon tartózkodó idős embereket tévesztenek meg 
különböző módszerekkel.  

A 2012-es  évben  a  Rendőrkapitányság  kiemelt  feladatként  kezelte  a  lakosság  biztonságérzetét 
különösen  negatívan  befolyásoló  közterületen  vagy közintézmények  ellen  elkövetett  erőszakos, 
illetve  személyek  életét,  testi  épségét  és  szabadságát,  megélhetését  súlyosan  veszélyeztető 
bűncselekmények felderítését, megszakítását, megelőzését, és ilyen ügyekben az eljárások gyors és 
megalapozott befejezését. 

Megköszöni  a  gyalogos  járőr,  mozgóőri  szolgálat  működését,  hiszen  jelenlétük  megnyugtatja  a 
városlakókat. 

Az önkormányzat ez évben is szeretné segíteni a rendőrség munkáját részben civil szervezeten ,  a  
Polgárőrségen keresztül, részben pedig a Közterület-felügyelőkkel való együttműködéssel. Reméli, 
hogy ez is hozzájárul a város közbiztonságának javulásához. 

Bízik benne, hogy a Rendőrkapitányság létszámbővítésére vonatkozó kérésnek, megkeresésnek lesz 
eredménye. Gratulál és megköszöni a beszámolót. Ponyi Béla városi kapitánynak adja meg a szót.

Ponyi Béla: Megköszöni azt a segítséget, amit az önkormányzattól és a képviselő-testülettől és a 
Polgárőrségtől kap a rendőrség. A Polgárőrség munkájának köszönhetően sikerült tetten érni több 
víkendház betörőt. Őket elfogva megkerültek az eltulajdonított értékek is. 

Megköszöni a lakosság együttműködését, hiszen egyre több segítő jelzés érkezik a részükről. 
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A trükkös  lopással  kapcsolatban  elmondja,  hogy ez  nem helyi,  hanem sajnos  országos  méretű 
probléma. Vannak olyan családok, illetve most már komplett települések, ahol a települések lakói, 
vagy azoknak nagy része ebből él. Autóba ülnek és mondva csinált módszerekkel idős emberekhez 
jutnak be, figyelmüket elterelve. A tájékoztatóhoz hasonló bűnmegelőzési célú átiratot a Nógrád 
megyei Hírlapban, illetve minden olyan városi és települési újságban, amit el lehet érni, szeretnének 
megjelentetni. 

Kiemeli  a  tulajdoni  szabálysértésekkel  kapcsolatos  előkészítő  csoport  munkáját.  Változott  a 
szabálysértési törvény, emelkedett a szabálysértési értékhatár, illetve elzárással büntethetővé váltak 
bizonyos  szabálysértések.  Ez  azt  jelenteti,  hogy  a  bűncselekmény  szám  annyival  csökkent 
amennyivel  nőtt  a  tulajdoni  szabálysértések száma a büntetés  50 ezer  Ft-ra  történő emelésével. 
Felhívja a figyelmet a közmunkaprogramra és annak jótékony hatására a bűnözés szempontjából . 

Tájékoztat  arról,  hogy a  tulajdoni  szabálysértéseknek  az  elkövetői  köre  nagyban  megváltozott. 
Vannak akik ebből élnek, de ezek előbb utóbb a bűncselekményi kategóriában kerülnek, hiszen ha 
üzletszerűen  követik  ezt  el,  az  már  bűncselekmény.  A  tulajdoni  szabálysértések  egy  része 
elzárásokkal  büntethető,  így  egy  tábla  csokiért  akár  30  nap  elzárást  is  kaphat  az  elkövető. 
Nyilvánvalóan ez bírói mérlegelés kérdése, de adható büntetés. Ezáltal inkább fiatalkorúak jelentek 
meg az üzletekben, és ők lopják az édességet, az üdítőt. Tehát a nagyobb értékű lopás, ami korábban 
volt jellemző, jelentős mértékben csökkent. A megye, illetve a város adottságaiból eredően jellemző 
volt  a  falopás,  aminek  száma  jelentősen  csökkent.  Ez  összefüggésbe  hozható  a 
közmunkaprogrammal,  hiszen ha van munka akkor a bűnözés is  csökken, illetve összefüggésbe 
hozható a szabálysértési díjtételekkel is. 

Elmondja, hogy február 1-jével a Rendőrség tipizálásával összefüggésben új állománytábla van. A 
Salgótarjáni  Rendőrkapitányság létszáma 169 főben lett  megállapítva,  ebből  144 fő a  hivatásos 
állomány. Összehasonlításképp 2004-ben 199 fő volt a Salgótarjáni Rendőrkapitányság létszáma, 
ebből 170 fő hivatásos, míg a 2000 évek elején 200 fős. 

A salgótarjáni Rendőrkapitányság létszáma elkopott, új osztályok lettek alakítva a főkapitányságon. 
Ez nem azt  jelenti,  hogy lerombolták a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányságot,  hanem a mindenkori 
bűnözési helyzethez igazítva alakította a Kormány és a Belügyminiszter a rendőrséget. Ez a létszám 
azonban  kevés,  ami  elsősorban  a  közterületi  állománynál,  illetve  a  bűnügyi  feldolgozóknál 
jelentkezik. Addig míg az ország más területein egy vizsgáló 15 üggyel dolgozik, addig Nógrád 
megyében átlagban 25-30 üggyel.

Tájékoztatja a Közgyűlést arról,  hogy a kapitányság-vezetőknek tartott  értekezleten fölszólalt  és 
kérte az új Országos Rendőr-főkapitány urat, hogy egy esetleges létszámelosztás alkalmával  azt is 
vegyék figyelembe, hogy mennyi az 1 lakosra jutó bűncselekmények aránya. 

Örömmel  tájékoztatja  a  Közgyűlést  arról,  hogy április  2-től  a  Pásztói  térség,  és  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság kap egy-egy bevetési egységet a készenléti rendőrségtől 1 hónapos időtartamra. 
Ez 12 főt jelent. A tervek szerint ezt a 12 főt 3*8 órába osztják el. Így a 8 órás szolgálatban plusz 4 
egyenruhás kolléga lesz a közterületen. Elsősorban Salgótarjánban, hiszen itt történik a megye össz 
bűncselekményének  közel  30%-a,  de  természetesen  más  térségben  is  lesznek.  A cél  az,  hogy 
”látható”  legyen  a  rendőrség.  Feladatuk  lesz  megállni,  intézkedni,  bemenni  a  településeken  a 
Polgármesteri Hivatalokba, megkeresni a Polgármestereket, Jegyzőket, kérni a körzeti megbízottak 
segítségét. 
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Megköszöni a térfigyelő kamera-rendszer működtetését, fejlesztését. 

Fontosnak  tartja  a  rendőrség  tiszteletének  a  visszaszerzését.  Ez  akkor  fog  bekövetkezni,  ha 
önbizalomtól duzzadó, törvényesen és szakszerűen, határozottan intézkedő rendőrrel találkoznak az 
emberek, akihez bátran fordulhatnak segítségért.

Utoljára de nem utolsósorban megköszöni azt, hogy megkaphatta a „Salgótarján Közbiztonságáért” 
díjat. Ha eddig nem is,  ezután biztos, hogy meg fogja szolgálni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Kapitány úr részletes szóbeli kiegészítését. Az odaítélt 
kitüntetés is jelzi az eddigi megszolgált bizalmat.  Méhes András képviselő úrnak ad szót. 

Méhes  András: Örömmel  olvasta  a  beszámolót.  Valóban  egy jól  strukturált  anyag,  amiben  jól 
érzékelhető Salgótarjánban és a megyében kialakult tendencia. Gratulál az elvégzett munkához, és a 
rendőrség teljes személyi állományának köszönetét fejezi ki. 

Mint a belvárosi körzet képviselője a továbbiakban is kéri a rendőrség segítségét. Örül annak, hogy 
a közeljövőben a helyszíni jelenlét erősödni fog a belvárosban.  Véleménye szerint a jövőt illetően 3 
dolog segíthet az eredményesebb munkában. Az egyik a helyszíni jelenlét, a másik a profi szakmai 
munka, a 3. pedig a társadalmi összefogás. 

Javasolja,  mint  ahogy  régen  is  működött,  hogy  a  körzeti  választott  képviselők  és  a  körzeti 
megbízottak  időszakonként  üljenek  le  információt  cserélni.  Amennyiben  a  térségben  működő 
Polgárőr  szervezetek  képviselői  is  csatlakoznak  a  megbeszéléshez  még  hatékonyabbá  válhat  a 
munka  a  közvetlen  információáramlással.  Megköszöni  az  elvégzett  munkát  és  gratulál  Ezredes 
Úrnak a kitüntetéshez.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 39/2013. (III. 28.) Öh. sz. határozat: 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  vezetője  által 
készített  jelentését  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  2012.  évi  tevékenységének  értékeléséről  a 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet-módosítás lényegi elemei:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott több 
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mint  16  millió  forint  Erzsébet-utalványt,  eltérően  a  Magyar  Államkincstár  Nógrád  Megyei 
Igazgatóságától  kapott  előzetes tájékoztatástól,  nem támogatás értékű bevételként,  hanem egyéb 
központi  támogatásként  kell  kezelni.  Emiatt  szükséges  a  módosítás,  illetve  az  OTP-től  felvett 
hosszú  lejáratú  hitel  törlesztése  miatt  a  rendelkezésre  álló  93.303  e  Ft-os  megemelése vált 
szükségessé. A fedezetet a rövid lejáratú hiteltörlesztéstől történő átcsoportosítás biztosítja, és ez 
indokolja az előirányzat rendezését. 

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

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 5 nem mellett az alábbi rendeletet alkotta:

[A 16/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet-módosítás lényegi elemei:

Az  Egészségügyi  -  Szociális  Központ  szervezeti  keretei  között  működtetett  12  férőhelyes 
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni  ellátását az Önkormányzat  a  Szociális  és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosítja. A megállapodás alapján 
a  Főigazgatóság  a  szociális  szolgáltatás  átvállalásáért  az  Önkormányzat  részére  2013.  évben 
1.306.493 Ft/fő keretösszeg (12 férőhely esetében összesen ez 15.678 eFt) biztosítását vállalta. Ezen 
összeg a 2013. évi költségvetés tervezése során az Egészségügyi -  Szociális  Központ Általános 
Feladatok  cím  bevételeként  lett  megtervezve,  ténylegesen  viszont  a  bevétel  az  Önkormányzat 
címnél  realizálódik,  melynek  előirányzati  rendezése  szükséges;  az  Általános  tartalék,  a 
Közművelődési  feladatok,  a  Sportfeladatok  illetve  a  Civil  feladatok  címekről  történt 
átcsoportosítások  előirányzati  rendezése  szükséges;  az  önkormányzat  adósságállományának 
konszolidációjára  2013.  február  27-én  az  államháztartásért  felelős  miniszter,  a  helyi 
önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az  önkormányzat  megállapodást  kötött.  Mivel  az 
adósságállományból a Magyar Állam 2.090.110 eFt összegű adósságot és ennek járulékai összegét 
vállalta  át,  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetését  összességében  390.000  eFt  tőke-  és 
kamatfizetési kötelezettség terheli,  ennek fedezetbiztosítása miatt szükséges hosszú lejáratú hitel 
felvételének előirányzati rendezése  szükséges;  a  közvilágítás korszerűsítésének megvalósításához 
szükséges  az  új  technológiákat  alkalmazó  lámpatestekre  történő  tervezési  feladat  elvégzése, 
melynek  várhatóan  2.540  eFt-os  költségének  előirányzati  rendezése  szükséges;  a Kelet-Nógrád 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 pályázatához biztosítandó 
önerőhöz Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata,  mint  gesztorönkormányzat  a  6/2012. 
(III.1.)  BM  rendelet  alapján  önerő  támogatási  kérelmet  nyújtott  be.  A  Belügyminisztérium 
BMÖNAL-382-12123558-12  számú  támogatási  szerződésében  4.654  eFt-ot  ítélt  meg  fenti 
pályázathoz, mely összeget az Önkormányzat a Társulás részére megállapodás alapján tovább fog 
utalni,  melynek  előirányzati  rendezése  szükséges;  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése 
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2013.  februári  ülésén  döntött  az  egészségügyi  alapellátásban  részt  vevő  vállalkozó,  gazdasági 
társaságban  személyesen  közreműködő  gyermekorvosok,  felnőtt  háziorvosok  és  fogorvosokkal 
kötött  megbízási  szerződések  módosításáról,  ennek  keretében  költségvetési  támogatás 
biztosításáról. A költségvetési támogatás összege aszerint differenciált, hogy az adott orvos saját, 
vagy  önkormányzati  tulajdonú  rendelőben  látja  el  gyógyító  munkáját.  A  Közgyűlésen  (saját 
tulajdonban lévő rendelő esetén a havi támogatás összege 20 eFt-ról 40 eFt-ra vonatkozó) módosító 
javaslat  érkezett,  melyet  az  előterjesztő  befogadott  ez  alapján  az  önkormányzati  tulajdonú 
rendelőben dolgozó orvosok esetén a támogatás összege 20 eFt/hó, a saját tulajdonú rendelőben 
dolgozóké  40  eFt/hó,  melynek  5.400  eFt-os  előirányzati  rendezése  szükséges;  a  helyi 
önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásáról  szóló   NKÖM 
rendelet  alapján  helyi  önkormányzatok  támogatást  igényelhetnek  közművelődési  intézmények, 
közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. 
A  támogatás  igényléséhez  az  önkormányzat  2.500  eFt  önerő  biztosítását  vállalta,  melynek 
előirányzati rendezése szükséges.

Az  ülést  megelőzően  a  költségvetési  rendelet  módosításához  kiegészítés  lett  kiosztva,  amelyre 
amiatt  volt szükség,  hogy az  Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésének megállapítása szerint 
gondoskodni kell annak bemutatásáról, hogy az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról 
szóló  előterjesztések  tartalmazzák  a  visszafizetés  forrásait,  valamint  legalább  hároméves 
kitekintéssel a kamat és árfolyamkockázat várható hatásait.
A költségvetési rendelet módosítás tartalmazz a 390.000 ezer forint összegű adósságmegújító hitel 
felvételére irányuló kötelezettségvállalás engedélyezését, amely miatt a beterjesztett költségvetési 
rendeletmódosítás tervezetét is korrigálni kell.

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

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

Méhes András: Az előző közgyűlésen lett elfogadva a költségvetés, és nagyon meglepte, hogy a mai 
ülésen  hitelfelvétel  miatt  kell  módosítani  a  rendeletet.  Miniszterelnök  úr  decemberi  látogatása 
alkalmával  ígéretet  tett  Salgótarján  adósságállományának  átvállalására,  mely  a  február  28-ig 
aláírandó megállapodás részeként kerül sorra. Ezt a városvezetés is így értelmezhette,  hiszen  a 
költségvetésben nem számoltak vele. Ténylegesen az önkormányzati adósságállomány 70%-ának az 
átvállalására került sor.

Kérdése, hogy a vezetés és a Közgyűlés is  rosszul értelmezte a Miniszterelnök úr ígéretét? Vagy 
ebben az évben még részesül az önkormányzat olyan támogatásban, amellyel az adósságcsökkentést 
a kormány teljes mértékben átvállalja? 

Eötvös alpolgármester úr jelezte a februári költségvetés vitájában, ha mégsem 100%-os lenne az 
átvállalás, akkor a betervezett rulírozó hitel megfelelő lesz arra, hogy az önkormányzat adósság 
kifizetését,  hiteltörlesztését  fedezni  tudja.  Ehhez  képest  a  módosítás  390  milliós  hitelfelvételt 
tartalmaz. Mi ennek az oka, ha megvolt ennek a fedezete?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Dóra Ottó képviselő úrnak ad szót. 
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Dóra  Ottó: A  korábbi  előterjesztésben  a  város  december  31-ei  hitelállománya  mindösszesen 
valamivel több, mint 1 milliárd 100 millió Ft volt. Akkor a 2 milliárd 986 millió  Ft,  ami ebben a 
hitelátvállalási előterjesztésben szerepel, miért ennyi? Mi okozza a különbséget? 

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

Huszár  Máté: A  december  13-ai közgyűlésen,  a  miniszterelnöki  látogatást  követően  az 
adósságátvállalás mértékéről kérdezte Polgármester Asszonyt. A vitában Polgármester Asszony azt 
mondta, hogy teljes átvállalásról lesz szó. Ez az adósságátvállalás nem 100%-os. 

Természetesen örülnek az átvállalásnak, de már most szerepel egy 390 millió Ft-os adósságmegújító 
hitel, ami 276 millió Ft-os hitelforrás igénybevételét jelenti a működési oldalon. Véleménye szerint 
ez a jövőben kockáztathatja a stabil  működést.  Kérdése az,  hogy hogyan kívánják megelőzni a 
működési szektorban, hogy újra termelődjön a működési hiány, illetve hogy a működési oldalon 
újra jelentős hitelek jelenjenek meg?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: December 10-én járt Miniszterelnök úr Salgótarjánban és december 
13-án  volt  a  közgyűlés,  ahol  a  polgármesteri  tájékoztató  szóbeli  kiegészítéseként  tájékoztatta  a 
képviselő-társakat  arról,  hogy mi történt  ezen a  megbeszélésen,  illetve mi  zajlott  az  azt  követő 
sajtótájékoztatón.  Emlékei  szerint  miniszterelnök  úr  is,  és  ő  is  arról  beszélt,  hogy  2014-re 
Salgótarjánnak nem lesz hitele. Ez nagy dolog, hiszen már a Tanácsrendszertől hitelt örökölt meg az 
Önkormányzat, és azóta  nem volt olyan év, amikor adósság nélkül létezett volna. Ha minden igaz,  
és  a  vállalás  teljesül,  akkor  2014.  lesz  az  az  első  év,  amikor  egyáltalán  nem  lesz  hitele  az 
önkormányzatnak. 

A 2012. december 13-ai ülésről készült jegyzőkönyv ezt nem tartalmazhatja. Decemberben a város 
Önkormányzata 900 millió Ft egyedi kormányzati  támogatást kapott.  Ezt lehet úgy venni, hogy 
beletartozik az átvállalásba, mert a 2013-as esztendőre úgy tudott az önkormányzat átfordulni, hogy 
pénzmaradvány volt, amit a 2013. működésében meg lehetett jeleníteni. 

A  tárgyalások  decemberben  kezdődtek.  Szóba  került  az  is,  hogy  az  átvállalás  valószínűleg 
ütemezetten fog történni, azaz több lépcsőben valósul meg. Véleménye szerint az első lépésnek  a 
karácsony előtti  900 millió Ft,  a második lépésnek a februári  törvényi  70 % adósság átvállalás 
tekinthető. Korábban a Belügyminisztérium honlapján 60%-kal jelent meg a város Önkormányzata, 
amire  a  képviselő-társak  is  felhívták  a  figyelmet.  A  tárgyalások  eredményeként  a  törvényi 
maximumot tudta elérni Salgótarján Önkormányzata így lett ez a szám 70%. 

Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy várhatóan a következő ülésen kerül a képviselők elé az a 
kérelem, amellyel ismét a kormányzat felé fordul a város, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe 
került  települések  megsegítésére,  támogatására.  Amennyiben  ezt  megítélik  akkor  a  most 
megjelenített kötelezettségvállalásra való felhatalmazás, a hitelfelvétel okafogyottá válik, hiszen a 
kormányzati támogatásból a fennmaradó hitelt ki lehet váltani és így 2014. január 1-re egyáltalán 
nem lesz az önkormányzatnak hitele. Bízik benne, hogy mindez megvalósul. Ezzel választ adott a 
másik kérdésre is, mi szerint további kormányzati támogatás, kormányzati segítség az, ami alapján a 
városvezetés arra számít és azzal tervez, hogy az önkormányzat működése rendben lesz, és nem lesz 
szükség működési hitelfelvételére.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy 2012-ben elérte az önkormányzat a működés racionalizálása okán, 
hogy  a  folyóévi  saját  bevételek,  a  folyóévi  kiadásokat  fedezték.  Ez  azért  nagy  dolog  mert 
Salgótarjánban  hosszú  éveken  keresztül  nem lehetett  úgy tervezni,  hogy a  folyó  évi  bevételek 
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fedezzék  a  kiadásokat,  mert  olyan  működési  hiányok  voltak.  Emiatt  volt  szükség  azokra  a 
változásokra,  amiket  az  önkormányzat  meglépett  az  előző  évben.  Ilyen  lépés  volt  például  az 
általános iskolai integráció vagy az előző önkormányzat közgyűlésének az Óvodák összevonására 
vonatkozó döntése. Mindenki arra törekedett, hogy valamilyen módon csökkentse a kiadásokat. 
A 2011-12. években a városba érkező extra 2 milliárd kormányzati támogatás tette lehetővé, hogy a 
magas működési hitelállomány lecsökkenjen. 2012-ben a rövid lejáratú hiteltörlesztés meghaladta a 
850 millió Ft-ot. Tehát a működés nem lehet veszélyben, mint ahogy nem volt veszélyben a 2010-es 
kormányváltás óta. Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak adja meg a szót. 

Fenyvesi Gábor: Huszár Máté képviselő úr idézetét egészíti ki. A szószerinti jegyzőkönyvek alapján 
Huszár  képviselő  úr  egy viszont  válaszból  idézett  mondatot,  azonban  ha  polgármester  asszony 
eredeti mondatát idézi, az abszolút megerősíti a most elmondottakat. Ugyanis polgármester asszony 
akkor azt mondta, hogy arra számít irodavezető úrral és Eötvös alpolgármester úrral  együtt, hogy 
70%-os  sávba  fog  esni  az  önkormányzat,  tehát  az  adósság  70%-át  fogja  átvállalni  a  kormány. 
Véleménye  szerint  ehhez  képest  egy sokkal  kedvezőbb államfői,  kormányfői  bejelentés  történt, 
ugyanis  miniszterelnök  úr  azt  mondta  a  sajtó  nyilvánossága  előtt,  hogy  vállalja,  hogy 
Salgótarjánnak 2014. január 1-re nem lesz hitele. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és Eötvös Mihály alpolgármester úrnak 
ad szót. 

Eötvös Mihály: Huszár képviselő úrnak válaszol a hitellel kapcsolatban. Adósságmegújító hitelről 
van szó, ami annyit jelent, hogy csak annyi hitelt vesz fel az önkormányzat, amennyit vissza kell  
törleszteni,  tehát  Salgótarján  adósságállománya  nem  fog  növekedni.  Polgármester  asszony  és 
Fenyvesi alpolgármester úr elmondta,  hogy  azzal  terveznek,  hogy 2014-re nem lesz a városnak 
hitele. A 2013-as évben pedig további kormányzati támogatásra számítanak. 

Dóra képviselő úr kérdésére reagálva elmondja, hogy az adósságállomány és a hitelállomány között 
különbség  van.  A tavalyi  ülésen  arról  volt  szó,  hogy  Salgótarjánnak  3  milliárd  100  millió  Ft 
környékén van az adósságállománya, most pedig a hitelállomány 2 milliárd 986 millió 59 ezer Ft . A 
kettő közötti különbség a Csatornaműtől felvett kölcsön, amit nem konszolidálnak. Ennek fedezete 
a cég nyeresége, és természetesen ezt az osztalékot a hitel vagy a kölcsön törlesztésére fordítják. 

Méhes képviselő úr kérdése a 400 millió Ft-os folyószámla hitel volt. Elmondja, hogy ez az összeg 
a  költségvetésben  szerepel,  ami  a  likviditást  fogja  biztosítani.  Ha  nincs  konszolidálva  az 
önkormányzat  fizetési  kötelezettsége  és  fizetni  kell,  természetesen  a  folyószámla  hitel  kerül 
felhasználásra. A konszolidációval kapcsolatban többfajta verzió lehetséges.

Véleménye szerint jó döntés volt, hogy nem került be a költségvetésbe hitel. Ennek oka, hogy nem 
volt pontos információ arra vonatkozóan, hány %-os lesz a konszolidáció. Most már ismertek a 
számok, így törvényi  kötelesség az,  hogy a költségvetésben is rendezve legyen. A visszafizetést 
természetesen  hitelfelvétellel  lehet  biztosítani.  A  Kormánnyal  június  30-ig  kell  megkötni  a 
szerződést. Lehetséges, hogy 100 %-ban átvállalja a kormány az adósságállomány egészét. Ekkor 
nem lenne az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége. Egy másik verzió szerint 70%-ot vállal át a 
kormány,  a  többit  ÖNHIKI és  egyéb támogatás  formájában biztosítja.  Reméli,  hogy bármelyik 
verzió valósul meg 2014-re nem lesz Salgótarjánnak adóssága. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a választ, Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Örömét fejezi ki amiatt,  hogy olyan időszakban lehet képviselő, amikor a 
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Kormány  az  önkormányzatokat  segíti.  Bár  az  előző  ciklusban  nem  volt  képviselő,  bárki 
összehasonlíthatja a kormányzatok önkormányzatokhoz való hozzáállását. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy mindemellett  a  kormány beépített  egy plafont  annak  érdekében,  hogy a  későbbiekben  se 
lehessen eladósítani az önkormányzatokat. Ez is fontos dolog, amiről véleménye szerint kevés szó 
esik. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Dóra Ottó képviselő úrnak adja meg a 
szót. 

Dóra Ottó: A konkrét kérdésre adott választ megköszöni. Ami a vitát illeti elmondja, hogy a saját 
frakciójában is  azok közé tartozott,  akik úgy gondolták,  hogy a jelenleg érvényes  jogszabályok 
szerint nem lehet az önkormányzatok adósságának 100%-át elengedni, ez max. 70 % lehet. Akkor 
jogi véleményként az hangzott el, hogy értelmezésbeli különbség van, és még a szakmai kollégák 
között is vannak, akik úgy értelmezik, hogy lehet 100%. Polgármester asszonytól is ez hangzott el. 
A tény az, hogy 70% az átvállalás mértéke, ami egyébként nagy dolog. Eötvös alpolgármester úr 
lehetséges  alternatívákról  beszélt,  aminek  egyik  lehetősége  volt  a  100  %-os  átvállalás,  ami 
véleménye szerint csak jogszabály módosítás után jöhet szóba. 

A  vitában  elhangzott,  hogy  jó  döntés  volt  az,  hogy  nem  lett  a  költségvetésben  tervezve  a 
hiteltörlesztés. Véleménye szerint azonban fel kellett volna készülni arra az esetre is, amikor nincs 
meg a 100 %-os átvállalás, és tervezni kellett volna a 30 %-nyi hitelnek az adósságszolgálatait. 

Emlékezteti a közgyűlést arra, hogy már a 2013-as költségvetés is tartalmaz 2014-re vonatkozóan 
hitelt, mert fejlesztési hitele lesz a városnak. Ezt jónak tartja, mert azt jelenti, hogy fejlődni fog a 
város. 

Reméli, hogy a kb. 900 millió különbözetet ami a 70 % és 100% között van, azt majd év közben 
ÖNHIKI-ből  vagy  más  egyszeri  forrásból  rendezik.  Ezzel  a  működési  hitel  likvidálódik.  Amit 
polgármester  asszony  mondott  a  költségvetés  egésze  kapcsán,  hogy  a  bevételek  fedezik  a 
kiadásokat,  véleménye  szerint  nem  igaz,  ugyanis  csakúgy  fedezi,  hogy  az  előző  évben 
pénzmaradvány  lett,  ami  a  900  milliós  támogatásnak  köszönhető.  Ez  nem  tekinthető  a 
hitelelengedés első lépcsőfokának, mert információi szerint ez nem hiteltörlesztésre lett fordítva, 
hanem pénzmaradványként lett kezelve és a 2013-as költségvetésben  a működés fedezetére szolgál. 
Ha tavaly nincs plusz 900 millió, akkor év elején 900 milliós működési hiánnyal nyitott volna a 
költségvetés.  Ha idén is kap az önkormányzat 900 milliót és az hiteltörlesztésre lesz fordítva, akkor 
az a jövő évi működési költségből fog hiányozni. 

Összefoglalásul elmondja, hogy hiba volt, hogy a költségvetésben nem lett tervezve a 30 %-os hitel 
adósságszolgálata. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A februári közgyűlés időpontjában senki nem tudta, hogy mennyi lesz 
a konkrét átvállalás, hiszen ahogy Huszár Máté képviselő úrnak adott válaszban is  megfogalmazta, 
abban az időpontban a Belügyminisztérium honlapján 60% szerepelt. A tárgyalások eredményeként 
változtak  ezek  a  számok,  illetve  a  Közgyűlést  követően  született  meg  a  döntés  és  írták  alá  a 
szerződést. 

Miniszterelnök  úr  nem  azt  mondta,  hogy  az  adósságkonszolidáció  keretében  fogja  eltüntetni 
Salgótarján hitelét, hanem azt, hogy 2014. január 1-re nem lesz Salgótarjánnak hitele. A tárgyalások 
során figyelembe volt véve a 60 %, számított a vezetés a 70 %-ra, de azt, hogy 2014-re nem lesz a  
városnak hitele december 10-én Miniszterelnök Úrtól tudták meg. 
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Sajnálja az ellenzéki képviselő-társak hozzáállását. Furcsának tartja, hogy negatívumot hoznak ki 
abból, hogy 2 milliárd Ft hitelt egy az egyben elvisz az önkormányzattól az állam, és az elmúlt  
években  2  milliárd  Ft-ot  adott  Salgótarjánnak  a  kormány.  Megadja  a  szót  Eötvös  Mihály 
alpolgármester úrnak. 

Eötvös  Mihály: A  honlapon  jelent  meg  az,  hogy  60%-ban  fogják  Salgótarján  önkormányzatát 
konszolidálni.  Ezt  követően  tárgyaltak  a  minisztériummal.  Itt  elmondták  álláspontjukat  és  azt 
szerették volna elérni, ha 100%-ban konszolidálják Salgótarján Önkormányzatának az adósságát. 
Erről a tárgyalásról jegyzőkönyv készült.  Tehát a költségvetés elfogadásakor február 21-én még 
nem volt döntés arról, mennyi lesz a végleges konszolidáció. Mivel a döntés február 27-én jelent 
meg, ezért módosítják most a költségvetést. 

Nem hangzott el tőle az, hogy Salgótarján adósságállományát 100%-ban fogják konszolidálni. Azt 
mondta,  hogy   70%-ban  konszolidálják  az  adósságállományt,  de  lehetséges  az,  hogy  az  idei 
adósságszolgálati terhet teljes mértékben átvállalja az állam. 

A miniszterelnök úr látogatása kapcsán készült sajtótájékoztató szó szerinti jegyzőkönyve szerint 
miniszterelnök úr azt nyilatkozta, hogy 2014-re nem lesz Salgótarjánnak adósságállománya. Ez nem 
azt jelenti,  hogy február 28-án, vagy június 30-án,  hanem azt, hogy 2013. december 31-ig még 
kaphat az önkormányzat olyan külön támogatást, amiből az adósságot rendezni lehet.

Felvetette  Dóra  képviselő  úr  azt  is,  hogy  fejlesztési  hitele  akkor  is  lesz  a  városnak,  ha  a 
konszolidáció 100 %-os lenne. Emlékezteti a Közgyűlést arra, hogy a költségvetés tárgyalásakor 
elhangzott,  hogy a 198 millió Ft a funkcióbővítő beruházás miatt lett  beépítve,  hiszen az önerő 
rendelkezésre állását dokumentálni kell. Az önkormányzat folyamatosan pályázik önerő alapra és 
remélik, hogy a szükséges önrészt megnyerik.  Bár a költségvetésben tervezve van 300 millió forint 
hitelfelvétel, természetesen ha az Uniós önerő forrásból az önkormányzat megkapja ezt az összeget, 
a hitel felvételére nem kerül sor. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Méhes képviselő úrnak ad ja meg a szót. 

Méhes András:  Visszautasítja azt a minősítést, mely szerint az ellenzéki képviselők nem a város 
érdekeit nézik. Jelentős dolognak tartja, és a tettei alapján a városvezetés is arra számított a 2013. 
évi költségvetés elkészítésekor, hogy a adósság konszolidáció az adósság átvállalás leegyeztetett 
folyamat  keretében  zajlik,  hiszen  nem terveztek  hitelfelvételt,  nem terveztek  ezzel  kapcsolatos 
kötelezettségvállalást. Reméli, hogy az év során tud élni a város azokkal a lehetőségekkel aminek 
kapcsán további forrást kap az Önkormányzat. A 2014. januári  közgyűlésen  fog kiderülni, hogy 
teljesült-e az ígéret. 

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

Huszár  Máté: Csatlakozik  Méhes  képviselő  társa  által  elmondottakhoz,  miszerint  nincs  olyan 
önkormányzat, amely ne örülne ha a teljes adósságát vagy annak egy részét átvállalják. Kérdése az, 
hogy a 2013. évi költségvetés tervezése miért a 100%-os adósság elengedéshez, illetve adósság 
átvállaláshoz igazodott.

Véleménye szerint azt is vizsgálni kellene, hogy 2010. óta milyen önkormányzati elvonások voltak, 
illetve a feladatok elvonásához képest mennyi forrást vont el a kormányzat az Önkormányzatoktól. 
Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy egy önkormányzati struktúrát hogyan lehet folyamatosan 
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egyedi támogatásokkal rendben tartani és kezelni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Sajnos erre kényszerül a kormány, hogy folyamatos segítséget, mentő 
övet  nyújtson az  önkormányzatoknak,  akár  konszolidáció,  akár  az  önhibájukon kívül  hátrányos 
helyzetbe került önkormányzatok támogatása, akár az egyedi kormányzati döntés alapján. 
Az  önkormányzatok  nagy része  csődközeli  állapotba  került  volna,  ha  a  magyar  kormány  nem 
vállalja át az adósságot, vagy nem teszi meg azt, hogy a köznevelés intézményeit működéssel és 
fenntartással együtt átveszi a kistelepülésektől. Ennek oka többek között az, hogy hosszú éveken 
keresztül kapták az önkormányzatok a  feladatokat az éppen aktuális kormányzattól, amely mellé 
vagy nem kaptak egyáltalán támogatást, vagy csak minimálisat. Azok az önkormányzatok tudtak a 
felszínen maradni, amelyeknek magas volt a saját bevételük az iparűzési, és idegenforgalmi adóból. 

A  mostani  kormánynak  2010.  után  a  legfontosabb  feladata  a  családok  és  önkormányzatok 
megsegítése  volt.  Addig  szükséges  ez  az  extra  támogatás,  amíg  az  önkormányzatok  meg  nem 
erősödnek, talpra nem állnak.

Dóra Ottó: Eötvös alpolgármester úr válaszára reagál. Véleménye szerint szakmai kérdés az,  hogy 
költségvetés  tervezésnél,  amennyiben  az  önkormányzat  nem  tudja,  hogy  mennyi  hitelt  kell 
fölvennie és ez a tárgyalások során változik, akkor a  teljes meglévő hitelt be kell tervezni és ha 
változás van, akkor szükséges a módosítás. 
Polgármester asszony hozzászólására reagálva elmondja, hogy az önkormányzatok 1/3-ának nincs 
hitele és nem részesei az adósságkonszolidációnak. 
A feladatok  elosztásáról  az  a  véleménye,  hogy  a  kormány  számos  olyan  feladatot  vesz  el  az 
önkormányzatoktól,  amelyeknek ott lenne a helye, és olyanokat hagy ott aminek nincs. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Vannak olyan önkormányzatok, amelyek nem szorultak működési 
hitelre. Ennek oka részben az, hogy nem kellett intézményt fenntartaniuk, vagy olyan jelentős volt a 
saját bevételük, hogy nem kényszerültek működési hitel felvételére. Eötvös Mihály alpolgármester 
úrnak ad szót. 

Eötvös Mihály: Tényeket mond el tájékoztatásul. Az elmúlt időszakban a város 4,1 milliárd külön 
kormányzati támogatást kapott. Egyszer 2 milliárdot, most pedig 2 milliárd 90 millió Ft-ot, tehát kb. 
4,1 milliárdot. 

Az  elmúlt  évek  gazdálkodásával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  2010-ig  Salgótarján 
adósságállománya  folyamatosan  nőtt,  2010.  után  folyamatosan  csökkent  és  nem  csak  az 
adósságkonszolidációval kapcsolatban. A 2011. évet úgy zárta a város, hogy kb. 1,3 milliárd Ft-os 
pénzmaradvány volt, ami a 2012-es költségvetésbe lett beépítve. A 2012. évi költségvetés szintén 
pénzmaradvánnyal lett zárva, és 813 millió Ft-tal csökkent Salgótarján adósságállománya. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 9 igen és 5 nem mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 17/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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5./ 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: Az államháztartásról szóló törvény alapján,  az előbbiekben említett 
okok miatt, azaz a 390 millió Ft adósságmegújító hitel miatt szükséges a módosítás. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 40/2013. (III. 28.) Öh. sz. határozat: 

A Közgyűlés 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 a melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 10 perc szünetet rendel el.

SZÜNET

6./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Környezetvédelmi  Alapról 
szóló 5/1994. (I. 31.) Ör. sz. rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  Közgyűlés  1994-ben  alkotott  rendeletével  döntött 
környezetvédelmi alap létrehozásáról. 

A rendelet  módosítása  vált  szükségessé  egyrészt  a  magasabb  szintű  jogszabályok  előírásainak 
történő megfelelés érdekében, másrészt a hivatal szervezeti egységében 2013. január 1. napjától 
történt változás miatt, amely szerint egyes környezetvédelmi feladatok átcsoportosítása történt meg 
az Igazgatási és Építéshatósági Iroda feladatkörébe. 

A  rendelet-tervezet  általános  társadalmi  egyeztetése  megtörtént.  A  tervezetre  vonatkozóan  a 
véleményezésre nyitva álló határidőn belül nem érkezett észrevétel.    

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és  
Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[A 18/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

7./ Javaslat a Salgótarján, Kotyháza puszta 19. szám alatti 0330/7/B hrsz-ú szolgálati lakás 
szolgálati  jellegének  megszüntetésére,  valamint  a  lakásbérlemények  lakbéréről  és  a 
lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III. 27.) Ör. számú rendelet módosítására

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat jogelődje, a Városi Tanács VB. Műszaki Osztálya 
1972. december 14. napján a Salgótarján, Kotyháza puszta 19. szám alatti lakóházra vonatkozóan 
határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti  szerződést  kötött  az  óvoda egykori  gondnokával,  aki 
jelenleg nyugellátásban részesül. 

A Salgótarjáni Összevont Óvoda azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy a fentiekben jelzett 
ingatlan kezeléséről és annak szolgálati jellegéről lemond, mivel ellátási feladat, ellátási érdek az 
ingatlanhoz már nem kötődik. 

Az előterjesztésben az előterjesztő kéri a lakás szolgálati jelleg megszüntetését, és a lakás Salgó 
Vagyon Kft. kezelésébe történő átadását.
Az ingatlan kezelésének átvételét követően az óvoda korábbi gondnokával a bérleti szerződést a 
Salgó  Vagyon  Kft.  a  lakástörvény,  továbbá  a  Közgyűlésnek  a  lakások  és  helyiségek  bérletére, 
valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló rendeletének figyelembe 
vételével  fogja  megkötni,  amihez  szükséges  a  lakás  bérleti  díját  az  említett  helyi  rendeletben 
meghatározni.

Az  előterjesztés  tartalmazza  a  lakás  bérleti  díjának  meghatározását,  mely  az  ingatlan  műszaki 
állapota  és  a  hasonló  félkomfortos,  peremkerületi  lakások  bérleti  díjához  igazítva  javasolja 
megállapítani szociális alapon 324,- Ft/m2/hó bérleti díjat. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 41/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján külterületen lévő önálló 0330/7/B 
helyrajzi  számmal  rendelkező,  természetben,  Salgótarján,  Kotyháza  puszta  19.  szám  alatti 
lakóház  ingatlan  szolgálati  jellegét  megszünteti.  A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
ügyvezető igazgatóját az ingatlan Salgótarjáni Összevont Óvodától történő átadás-átvételének 
lebonyolítására.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. március 31.
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2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  megjelölt  ingatlan  jelenlegi  bérlőjével  a  bérleti 
szerződést a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III.27.) Ör. sz. 
rendelet alapján 2013. április 1. napjától 1 éves időtartamra megkösse.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
[A 19/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  
a Salgótarján, Salgó út 46. 3130/4 hrsz. és környéke, valamint a Zagyvai rakodó garázssor 
területét érintő módosítására 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Településrendezési Terv módosítási javaslata érinti a Salgó út 46-
50.  sz.  alatti  ingatlanokat  a  jelenlegi  kisvárosias  lakó  területről  „gazdasági  kereskedelmi 
szolgáltató” övezetbe lesznek átsorolva, amely megfelel a fejlesztési elképzeléseknek és a pályázati 
célnak.  A Salgó út 52. sz. alatti hőközponthoz a terület bővítésére nyílik lehetőség a szomszédos 
lakóterületből.A 3684  hrsz.-ú  Zagyvai  rakodói  garázsterület  megosztható  lesz  a  kialakult  utak, 
zöldterület és a garázsokhoz tartozó ingatlanterületekre.

A határozati  javaslat  a Településszerkezeti Terv egyik tervlapja módosítására irányul.A  rendelet-
tervezet két belterületi szabályozási tervlap módosítására és a HÉSZ kiegészítésére  irányul.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta  az  előterjesztést,  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 42/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998.(VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
a melléklet szerint módosítja. 
A módosítandó I/2-M-17 számú szerkezeti tervlap részletét az 1.ábra, a módosított I/2-M18 számú 
szerkezeti tervlap részletét a 2. ábra tartalmazza.
A módosítás 2013. április 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

[A 20/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

9./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: dr. Egyed Ferdinánd, a Szlovák Nemzetiségi 

  Önkormányzat elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezik arról,  hogy a 
helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról,  különös  tekintettel  az  önkormányzati  feladatellátáshoz  kapcsolódó  helyiséghasználat 
biztosítására,  a  testületi  ülések  előkészítésére,  a  tisztségviselői  döntéshozatalhoz  kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátására és az ezzel járó költségek viselésére. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: SZNÖ) már a korábbi ciklusok alatt  sem 
kérte az irodai elhelyezést és az eszköz ellátást. Ennek ellentételezésére az önkormányzat az SZNÖ 
dologi  kiadásaira  pénzbeli  támogatást  nyújtott.  Jelen  együttműködési  megállapodás-tervezet  a 
támogatás 300.000 Ft összegben történő megállapítására tesz javaslatot. 
Az együttműködési megállapodás-tervezet 1. mellékletét  képezi a költségvetés elkészítésének és 
elfogadásának,  a  költségvetési  információ-szolgáltatás  és  a  költségvetési  gazdálkodás 
bonyolításának szabályait tartalmazó dokumentum, melyet a vonatkozó jogszabályok értelmében a 
költségvetés-tervezetének összeállítása, a költségvetési rendelet, valamint a számviteli, pénzügyi és 
információ-szolgáltatási  tevékenység  végzése  általános  rendjének  megalkotása  során  a  helyi 
önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat köt egymással. 

Az SZNÖ testülete az együttműködési megállapodás-tervezetét megtárgyalta és elfogadta. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 43/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat 1.  melléklete szerinti  együttműködési megállapodást 
köt. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: 2013. március 31.
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10./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Oláh Imréné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  elnöke 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Az  előző  napirendnél  említett   törvényi  hivatkozásokon,  illetve 
kötelezettségeken túl, tekintettel  az önkormányzat anyagi helyzetére, az alábbiakra tesz javaslatot. 
Az önkormányzat biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Mérleg út 2. szám alatt 
lévő irodát térítésmentesen. 2013. január 1. és december 31. közötti időtartamra. Ügyviteli feladatok 
ellátására 600.000 Ft támogatást, illetve adminisztrációs feladatok ellátásához 2013. március 20. és 
december 31. közötti időtartamra napi 6 órában – 2 fő közfoglalkoztatott, ügyvitelt ellátó személyt. 

A Salgótarjáni Városi Televízió programszerkesztése során lehetőséget kap a települési nemzetiségi 
önkormányzat havi 30 perc időtartamú stúdióbeszélgetés jellegű kisebbségi műsor elkészítésére. A 
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  testülete  az  együttműködési  megállapodás-tervezetét 
megtárgyalta és elfogadta. 

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság támogatta  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 44/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával a határozat 1. melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

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

11./ Javaslat a 2013. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
       Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű 

    Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A lakossági  vízszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentését  szolgáló 
állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat  jogosult,  mely  támogatás  pályázati 
igénybejelentés útján igényelhető. A támogatási pályázatot az igény benyújtásához szükséges adatok 
és  részletes  kalkulációk  alapján  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű Kft.  készíti  el  a  tulajdonos 
önkormányzatok nevében, melyet Mátraszele Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat 
fog  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes  szervén  keresztül  a  vízgazdálkodásért  felelős 
miniszterhez benyújtani.
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A  pályázathoz  a  szolgáltatással  érintett  települések  valamennyi  önkormányzatának  -  köztük 
Salgótarjánnak  is  -  nyilatkoznia  kell  a  támogatási  igény  bejelentéséről  szóló  határozat 
meghozataláról,  a  gesztor  önkormányzat  meghatalmazásáról,  az  adó-,  járulék-,  illeték-  és 
vámtartozás  mentességről,  továbbá a  víziközmű-szolgáltatás  módjáról.  Jelen  előterjesztés  ennek 
tesz eleget.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 45/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ivóvízszolgáltatás magas önköltsége  
miatt támogatási igény bejelentésével a költségvetési törvényben meghatározott jogcímen a  
lakossági célra igénybe vett  szolgáltatás díjának csökkentése érdekében és felhatalmazza a  
polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.-t,  hogy  a  vidékfejlesztési  miniszter  2013.  évi  lakossági  víz-  és  
csatornaszolgáltatásra  vonatkozó  támogatás  igénylésének  és  elbírálásának  részletes  
feltételeiről szóló rendelete alapján készítse el a 2013. évi lakossági szolgáltatás támogatási  
pályázatát a tulajdonos önkormányzatok nevében, továbbá meghatalmazza Mátraszele Község 
Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy a pályázatot a Magyar Államkincstár  
területileg illetékes szervén keresztül az elbíráló vízgazdálkodásért felelős miniszterhez  
határidőben nyújtsa be.

Határidő: A vidékfejlesztési miniszter rendeletében megadott benyújtási határidő 
Felelős: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

12./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  közvilágításának  pályázati  forrásból  történő 
korszerűsítéséről szóló 12/2013. (I. 31.) Öh. számú határozat módosítására

       Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város közvilágításának pályázati forrásból történő korszerűsítésére 
vonatkozó javaslatot a Közgyűlés a 2013. január 31-ei ülésén tárgyalta és határozatával a közel 600 
millió Ft összegű beruházás megvalósítását támogatta.

A  határozathozatalkor  a  pályázat  előkészítés  alatt  állt,  így  a  maximális  műszaki  tartalmat 
feltételezve  készültek  el  a  pénzügyi  számítások.  A pályázat  végleges  állapotában  a  műszaki 
tartalmat a megfelelő pályázati mutatók elérése érdekében jelentősen csökkenteni kellett, a KEOP 
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pályázatra kerekítve 338 millió Ft értékű dokumentáció került benyújtásra. Az önerő 57.432.214,- 
Ft, mértéke 17 %, a teljes beruházáshoz viszonyítva. 

A benyújtott  műszaki  tartalom szerint  az  5.100  db  működő  lámpából  3.602  db  korszerűsítése 
történik meg. Jellemzően a 24 és 36 W-os kompakt lámpák helyett 16 és 40 W teljesítményű LED 
lámpák lesznek felszerelve. A meglévő geometriai adottságok és a megfelelő szintű megvilágítás 
mellett az energia megtakarítás 43 % a korszerűsített lámpákra vetítve, amely mai áron számolva 
évi 16 millió Ft megtakarítást jelent. A korszerűsítéssel nem érintett területek - a Magyar Közút 
kezelésében lévő és nagyobb forgalmú gyűjtőutak,  parkok, terek -  lámpacseréje esetén a kívánt 
megtakarítási szint nem érhető el, ezért nem lett tervezve a pályázatban.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 46/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  12/2013.(I.31.)Öh.  számú határozatát  az alábbiak 
szerint módosítja:

„Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiírásra történő pályázat 
benyújtásával egyetért, azt jóváhagyja a következők szerint.

A pályázat megvalósulásának helye Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az 
1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú ingatlanokon.
A projekt megnevezése: „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése”.
A  tervezett  beruházás  teljes  beruházási  költsége  337.836.550,-  Ft,  amelyből  a  támogatás 
szempontjából elismerhető bekerülési költség  337.836.550,- Ft.
Az önkormányzati önerő mértéke: 57.432.214,- Ft.
A KEOP-2012-5.5.0/A pályázati forrásból igényelt támogatás 280.404.336,- Ft.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerőt a Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

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

13./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése céljából  a 
„Salgótarján és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81. sz. vasútvonal elővárosi, 
városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata Salgótarján és Bátonyterenye 
térségében. Projektötlet” című pályázat benyújtására

      Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Áttekintve a  közösségi  közlekedés  hatékony  szervezésének 
lehetőségeit  Salgótarjánban, javasolt  a meglévő kötött pályás közlekedési rendszer,  azaz a város 
tengelyében  haladó,  jelenleg  kihasználatlan  vasút  meglévő  kapacitásának  bevonása  a  helyi 
közösségi  közlekedés  rendszerébe.  Emellett  a  fejlesztés  további  ütemei  lehetőséget  nyújtanak 
Salgótarján térségi szerepkörének erősítésére, valamint a nemzetközi kapcsolat – Szlovákia felé – 
újbóli  felélesztésére.  A  megvalósításhoz  szükséges  forrás  elérhető  az  Új  Széchenyi  Terv 
Közlekedésfejlesztési  Programja keretében a  KÖZOP-5.5.0-09-11. kódszámú,  100% támogatási 
intenzitású  'Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése'  című konstrukcióra benyújtott 
többkörös  pályázat  kedvező  elbírálása  esetén.  A  pályázat  benyújtásához  kéri  a  közgyűlés 
támogatását.

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

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

Méhes  András: Kérdése  az,  hogyha  az  előterjesztésben  szereplő  fejlesztési  lehetőség  vizsgálata 
elkészül, az anyagban szereplő 3-5 milliárd Ft-os forrást milyen támogatásból, milyen projektből 
biztosítják. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  Bízik benne,  hogy lesznek olyan források, amiből ezt meg lehet 
finanszírozni.  Annál  is  inkább, mert  kezdődik 2014-20. közötti  támogatási  ciklus,  és amennyire 
ismeri  a kormányzat hosszú távú politikáját ebben a kérdésben prioritást élvez  a  helyi közösségi 
közlekedés, ami ráadásul az önkormányzat kötelező feladata. 

Fontos  lenne  kihasználni  a  város  völgyvárosi  jellegéből  adódóan  a  vasútvonalat. 
Elengedhetetlennek  tartja  a  81.  számú  vasút  korszerűsítését,  mert  ellenkező  esetben  a  város 
leszakad a vasúti közlekedésben. Reméli, hogy pályázati forrásokból ez megoldható lesz. Fontosnak 
tartja az előkészületeket, hiszen ezeken a pályázatokon azok indulnak jó eséllyel, akiknek megvan 
az előkészítés. Megadja a szót Eötvös Mihály alpolgármester úrnak. 

Eötvös  Mihály: Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  helyi  közösségi  közlekedés  kapcsán 
tárgyalásokat folytattak a Volánnal és a MÁV-val. A MÁV vezérigazgató-helyettese is részt vett a 
megbeszélésen és támogatta az önkormányzat elképzelését. A vasút ezen szakaszának fejlesztése 
nem  csak  a  helyi  közösségi  közlekedést  szolgálná,  hanem  gazdaságilag  is  fontos  volna.  A 
fejlesztéssel a bátonyterenyei  ipari  parktól  a  losonci ipari  parkig lehetne a  közlekedést javítani, 
aminek  gazdasági  előnye  is  lehetne.  Ehhez  szükséges  a  Szlovák  Kormánynak  jóindulata, 
együttműködése. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Szabó Ferenc képviselő úrnak adja meg a 
szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Úgy gondolja, hogy mindenképp szükség van hosszú távú tervekre, még ha 
nem is látható a megvalósulás pontos ideje és a fedezete.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 47/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Programja keretében a KÖZOP-5.5.0-9-11 
kódszámú,  „Városi  és  elővárosi  közösségi  közlekedés  fejlesztése”  című  konstrukcióra  a 
„Salgótarján és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81.sz. vasútvonal elővárosi, városi 
vasútvonallá  történő  fejleszthetőségének  vizsgálata  Salgótarján  és  Bátonyterenye  térségében. 
Projektötlet”  című  pályázat  benyújtását  a  melléklet  szerint  jóváhagyja.  Felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város 2013. július 1. napjától hatályos helyi közösségi 
autóbusz-közlekedési menetrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2012. decemberében az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. között 
létrejött  –  a  helyi  közösségi  közlekedés  finanszírozására  és  a  korábbi  évek  veszteségének 
megtérítésével  kapcsolatos  –  megállapodás  értelmében  2013.  évben  1.220  ezer  külszolgálati 
(menetrendi + kiszolgálási rezsi) kilométer teljesítmény kibocsátás szükséges, a jelenlegi menetrend 
szerinti  éves  1.150 ezer km helyett.  A jelenlegi szolgáltatás  színvonalának javítása érdekében a 
rendelkezésre álló  futásteljesítmény többlet  kibocsátás,  a  szakértői  anyag,  valamint  a beérkezett 
lakossági észrevételek figyelembevételével készült el a menetrend módosítási javaslat. A menetrend 
módosítás 2013. július 01. napjától lép életbe. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fekete Zsolt képviselő úrnak ad szót.

Fekete Zsolt: Áttanulmányozta  a menetrendet és hiányolja belőle  a választókerületébe tartozó az 
Eperjes-telepi járatot.  Az Eperjesen élő gyermekek az iskolai körzethatárok miatt az Arany János 
Általános  Iskolához  tartoznak,  viszont  a  buszmenetrend  szerint  reggel  8  órára  nem tudnak  az 
beérni, délután pedig nem tudnak hazajönni. Ez két járatot érinti, a 36/C és a 3/C járatokat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és ígéretet tesz, hogy a Volán számára 
továbbítják a jelzést. Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Volán vezetése várja a menetrenddel 
kapcsolatos jelzéseket.  Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Választókörzetét  csupán  a  8-as  járat  érinti.  Megköszönni  a  Volán 
munkatársainak, hogy az általa közvetített lakossági vélemények nagy részét  figyelembe vették  a 
menetrend készítésénél.

A Közgyűlés 9 igen és 5 nem mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 48/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján város helyi járati menetrendjét 2013. 
július 1-i hatállyal az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pályázati felhívás és dokumentáció Salgótarján 
megyei  jogú  város  közigazgatási  területén  helyi,  autóbusszal  végzett,  menetrend  szerinti  
személyszállítás  közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására”  című  pályázati  
felhívás  és  dokumentáció  „7.  Tájékoztatás  a  jelenlegi  és  az  elvárt  szolgáltatásról”  pontja  
módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  állami  tulajdonban  lévő  ingatlanok  tulajdonjoga  ingyenes  átruházásának 
kezdeményezésére

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Központi jogszabály értelmében  a megyei önkormányzatok vagyona 
állami tulajdonba került.  Az állami vagyonról szóló törvény alapján állami vagyon tulajdonjoga 
ingyenesen átruházható helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján 
kiadott  jogszabályban  foglalt  feladatainak  elősegítése  érdekében.  A  Nógrád  Megyei 
Intézményfenntartó  Központ  és  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  tájékoztatása  szerint 
Salgótarján  közigazgatási  területén  több  olyan  állami  tulajdonú  ingatlan  is  található,  melyek 
ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adására  az  igény  bejelenthető.  Ennek  alapján  ingatlanok 
ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  vételét  kezdeményezi  az  önkormányzat.  Ez  a  3  ingatlan  a 
Salgótarján,  Kemping  út  66.  szám  alatti,  2444/1  hrsz.-ú  kivett  táborhely  néven  szerepel  a 
nyilvántartásban, ez nem más mint a Kempingnek a területe, a másik ingatlan  Kossuth út 8. szám 
alatti, 1791/2 hrsz.-ú Népjóléti Képzési Központként ismert ingatlan, a harmadik pedig a Május 1. 
út 56. szám alatti, 1793 hrsz.-ú egészségház néven jegyzett ingatlan, ami tüdőgondozóként ismert a 
köztudatban. 
Az  igénybejelentés  csak  akkor  nyújtható  be,  ha  az  önkormányzat  megjelöli  a  feladatellátásnak 
megfelelő célt.  Az első két  ingatlan,  a  Kemping és a  Népjóléti  esetében ifjúsági,  sport  cél  lett 
meghatározva ifjúsági szálláshely vonatkozásában.  Az egészségházként,  tüdőgondozóként  ismert 
ingatlanban  pedig  eleve  van  az  önkormányzatnak  fogorvosi  rendelője,  így  ott  belvárosi 
egészségház, egészségközpont, fogorvosi, gyermekorvosi, felnőttorvosi rendelő kialakítására nyílna 
lehetőség.  Természetesen  ez  pozitív  elbírálás  esetén  azt  jelenti,  hogy  az  önkormányzatnak 
forrásokat kell keresni, az ingatlanok átalakításához, működtetéséhez. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Dóra Ottó képviselő úrnak ad szót. 

Dóra Ottó: Kérdése, a Népjóléti Képzési Központ épületével kapcsolatban az, hogy melyik épületre 
vonatkozik az átruházás kezdeményezése a 6 emeletesre vagy a 3 emeletesre. Pozitív döntés esetén 
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mennyi az az idő intervallum, amikor ténylegesen rendelkezhet vele az önkormányzat . Ez azért 
fontos, mert innentől terheli az önkormányzatot az épület minden költsége.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a 
„torony”  épületéről  van  szó  az  előterjesztésben.  A  második  kérdés  megválaszolására  a 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési iroda vezetőjét kéri fel. 

Lőrincz Gyula: Pontos választ nem tud adni a kérdésre, de a tapasztalatok alapján kb. 2 év, mire 
ténylegesen az önkormányzat tulajdonába kerülhet az ingatlan. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ez  az  általános  időtartam,  de  reményre  ad  okot  az,  hogy  a 
Vagyonkezelő  kereste  meg  az  önkormányzatot.  Véleménye  szerint  ez  2013-ban  nem  fog 
megtörténni. Amennyiben képviselő úr kérdése arra irányult, hogy ez az idei költségvetést érinti-e, 
véleménye  szerint  nem  fogja,  amennyiben  mégis  rendelet-módosításra  kerül  sor.   Dóra  Ottó 
képviselő úrnak ad szót. 

Dóra  Ottó:  Megköszöni  a  válaszokat.  Némi  aggodalommal  fogja  megszavazni  ezt  a  napirendi 
pontot, hiszen nem minden vagyonszerzés feltétlenül jó, és nem minden vagyonvesztés feltétlenül 
rossz. Emlékezteti a Közgyűlést arra, hogy a Kemping esetében 7-8 évvel ezelőtt egy komplex terv 
készült a felújításra, ami vélhetően az államnál van, hiszen államosítva lett. Ezt el lehetne kérni, és 
csak  a  szükséges  módosításokkal,  javításokkal  kellene  kiegészíteni,  amivel  így  több  millió  Ft 
megspórolható  lenne.  További  javaslata,  hogy  a  város  vezetése  kezdeményezzen  a 
Kormányhivatallal,  illetve  a  városban  lévő  állami  szervekkel  egy  olyan  egyeztetést,  amely 
komplexen  a  városban  található  üres,  megüresedő  ingatlanok  további  sorsáról,  hasznosítás 
kérdéskörről szólna. 

Javasolja  továbbá,  hogy az  önkormányzat  jelentsen  be  előzetes  szándékot  a  Népjóléti  Képzési 
Központ másik épületére vonatkozóan is. Véleménye szerint a Népjóléti két épülete, adott esetben a 
tüdőgondozó  átalakításával  nagyszerű  idegenforgalmi,  kereskedelmi  és  akár  közgazdasági 
szakközépiskola  és  tanszálloda  is  lehetne.  Bár  problémát  jelenthet,  hogy csak   önkormányzati 
feladathoz lehet igényelni, és jelen pillanatban a szakképzés nem az. 

A  „Keri”  és  a  „Közgé”  épülete  is  nagyon  rossz  állapotban  van,  ráadásul  a  gyereklétszám 
folyamatosan  csökken.  Ezen  is  segíthetne  adott  esetben  az  épület  tulajdonjogának  átruházása, 
hiszen 1 épületbe lehetne költöztetni ezeket az intézményeket .

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért képviselő úr hozzászólásával. Az Egri Főiskola rektorával is 
tárgyaltak,  érdekelte  őket  az  épület.  Elképzeléseik  szerint  dajka,  illetve  a  város  egészségügyi 
képzéséhez kapcsolódó szociális munkás képzés beindítását tervezték a városban. 

Miniszerelnök úr látogatásakor is felmerült a felsőoktatás kérdése. Az ő véleménye szerint nem 
feltétlenül felsőoktatásban kell a városnak gondolkodnia, hanem egy erőteljesebb másoddiplomás 
vagy szakképzés erősítésében, illetve szakképzésre épülő képzésben. Tehát az ő véleményével is 
találkozik a felvetés. Szívesen kezdeményez tárgyalásokat az érintettekkel e témában. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 49/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény 
36.§-a (2) bekezdésének c., pontja alapján, az önkormányzat számára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bek. 15. pontjában előírt 
sport,  ifjúsági  ügyek feladatainak  elősegítése  érdekében  ifjúsági  szálláshely  kialakítása 
céljából a Magyar Állam tulajdonában lévő salgótarjáni 2444/1 hrsz. alatti ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vállalja  a  salgótarjáni  2444/1  hrsz. alatti 
ingatlan tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet  50-51.§-aiban  előírtak  teljesítésével  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-nél  az 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze, valamint a szükséges további 
jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36.§-a (2) bekezdésének c., pontja alapján, az önkormányzat számára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bek. 15.pontjában előírt 
sport,  ifjúsági  ügyek feladatainak  elősegítése  érdekében  ifjúsági  szálláshely  kialakítása 
céljából a Magyar Állam tulajdonában lévő salgótarjáni 1791/2 hrsz. alatti ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vállalja  a  salgótarjáni  1791/2  hrsz. alatti 
ingatlan tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet  50-51.§-aiban  előírtak  teljesítésével  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-nél  az 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze, valamint a szükséges további 
jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36.§-a (2) bekezdésének c., pontja alapján, az önkormányzat számára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bek. 4.pontjában előírt 
egészségügyi  alapellátás,  az egészséges életmód segítését  célzó szolgáltatások feladatainak 
elősegítése érdekében egészségügyi ellátás biztosítása céljából a Magyar Állam tulajdonában 
lévő  salgótarjáni  1793  hrsz. alatti  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adására 
vonatkozó igényét bejelenti.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vállalja  a  salgótarjáni  1793  hrsz. alatti 
ingatlan tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet  50-51.§-aiban  előírtak  teljesítésével  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-nél  az 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze, valamint a szükséges további 
jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert,  hogy az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes 
átruházásának  kezdeményezéséről  tájékoztassa  az  ingatlan-nyilvántartás  szerinti 
vagyonkezelőket, illetve a tulajdonosi jog gyakorlóját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat a Salgótarján, 2112. jelű,  21. számú főutat tehermentesítő út 3+695-6+637 km 
szelvények közötti szakaszának ingatlanrendezéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, 2112. jelű, 21. számú főutat tehermentesítő út 3+695-
6+637  km szelvények  közötti  szakaszát  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  ideiglenesen  helyezte 
forgalomba. 
Az ideiglenes  forgalomba helyezést  engedélyező határozatban a  hatóság  a  végleges  forgalomba 
helyezési engedély kiadásának feltételeként kötelezettségeket írt elő, melyek teljesítési határideje - 
határidő módosítást követően - 2014. december 31. 
Az előírt kötelezettségek egyik eleme a beruházással érintett és kialakult ingatlanok tulajdonjogának 
rendezése, a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.
A tehermentesítő út által érintett ingatlanok rendezéséhez a 2004-2007. közötti időszakban készült 
kisajátítási  tervek  alapján  a  Magyar  Állam javára  történő  végleges  földhivatali  bejegyzések  az 
összevont  vázrajzok kezelhetetlensége miatt  elmaradtak.  A Nemzeti  Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
saját finanszírozásában újra indította a kisajátítási eljárást. Az előbbieken túl a területrendezésre, a 
végleges kezelői lehatárolás megoldására 2012. áprilisában háromoldalú egyeztetés kezdődött a NIF 
Zrt.,  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.,  valamint  az  Önkormányzat  között.  A szakmai  szereplők 
részvételével zajlott egyeztetések 2012. november 21-én zárultak, mely után a NIF Zrt. a közösen 
elfogadott álláspontnak megfelelően elkészíttette a területrendezéshez szükséges munkarészeket. A 
Roden Mérnöki  Iroda  Kft.  által  készített  változási  vázrajzok és  területkimutatások összhangban 
vannak a rendezési tervünkkel, valamint megfelelnek a Nemzeti Közlekedési Hatóság ideiglenes 
forgalomba  helyezést  engedélyező  határozatában  az  egyes  létesítmények  kezelőit  meghatározó 
előírásainak.

A telekalakítási  engedély  kiadását  követően  a  NIF  Zrt.  és  az  önkormányzat  megállapodásban 
rendelkezik az egyes ingatlanok egymás javára történő térítésmentes átadásáról.
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A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 50/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  2112.  jelű,  21.  számú  főutat 
tehermentesítő  út  3+695-6+637  km  szelvények  közötti  szakaszának  ingatlanrendezéséhez 
szükséges,  az  előterjesztés  1.  számú  melléklete  szerinti  változási  vázrajzokat  és 
területkimutatásokat,  valamint  az  előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerinti  meghatalmazást 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy az 
eljárás valamennyi költségét a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. viseli. A Közgyűlés felkéri a 
polgármestert,  hogy  az  egyes  ingatlanok  térítésmentes  átadására  vonatkozó,  a  Magyar  Állam 
nevében eljáró NIF Zrt.-vel kötendő megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:

- a dokumentumok aláírására : azonnal
- a megállapodás előterjesztésére : értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat  az  Ipari  Park  III.  ütemével  kapcsolatos  termőföldcserére  vonatkozó 
szerződéskötés jóváhagyására

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2009. évi határozatában hozzájárult az Ipari Park III. 
megnyitásához szükséges Magyar Állam tulajdonát képező és a Bükki Nemzeti Park kezelésében 
lévő termőföldek (01206, 01212, 01214 hrsz.) tulajdonjogának csere útján történő megszerzéséhez 
akként, hogy a Magyar Állam javára felajánlott ingatlan a 0994 hrsz.-ú önkormányzati tulajdont 
képező természetvédelmi terület. 

A Közgyűlés tavaly novemberben hozott határozatában  felhatalmazta a polgármestert az elkészített 
értékbecslői szakvéleményben az Önkormányzat javára megállapított 170.000,- Ft értékkülönbözet 
megfizetéséről  jognyilatkozatban  történő  lemondásra.  A Nemzeti  Földalapkezelő  megkereste  az 
Önkormányzatot a birtok összevonási célú földcsere tárgyában, melyben kérte a szerződéskötéshez 
szükséges  termőföldcsere  jóváhagyását  tartalmazó  közgyűlési  határozat,  valamint  az 
értékkülönbözet  (170.000,-  Ft)  önkormányzat  javára  történő  megfizetéséről  szóló  lemondás 
megerősítését és a polgármester képviseleti jogkörrel történő meghatalmazását a termőföldcserére 
vonatkozó jogügyletben. 

Amennyiben ez a felhatalmazás meglesz és intézhető a dolog akkor elmondható, hogy az Ipari Park 
III. üteme is megvalósult. Megköszöni Tatár Csaba ügyvezető igazgató úrnak és munkatársainak azt 
a kemény munkát amit végeztek a megvalósulás érdekében. 

A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 51/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  12/2009.(I.27.)Öh.  számú  határozatában 
foglaltakat  az  alábbiak  szerint  megerősíti:  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a 
Magyar  Állam tulajdonában és a Bükki  Nemzeti  Park Igazgatóság kezelésében lévő 01206 
(területe: 3510 m2, művelési ága: gyep/legelő/, minőségi osztálya:5), a 01212 (területe: 7812 
m2, művelési ága: gyep/legelő/, minőségi osztálya: 4) és a 01214 (területe: 95 m2, művelési ága: 
gyep/legelő/, minőségi osztálya: 3) helyrajzi számú ingatlanok, illetve a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  0994  (területe:  2ha  1390m2,  művelési  ága: 
gyep/rét/, minőségi osztálya: 5) helyrajzi számú ingatlan – mint természetvédelmi területek – 
csere jogcímen történő tulajdonjog átadását/átruházását jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés megkötésére.

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

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
teljes körű képviseletével az 1. pontban meghatározott termőföldcsere jogügyletben.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A  Közgyűlés  jóváhagyja  a  205/2012.(XI.27.)Öh.  sz.  határozat  2.)  pontja  alapján  2012. 
szeptember 27. napján kiállított, és az 1. pontban megjelölt termőföldcsere kapcsán felmerült 
170.000,-  Ft  értékkülönbözet  megfizetésének  lemondására  irányuló  jognyilatkozat 
megerősítését a melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat  a  befejezetlen  beruházások  analitikus  és  a  főkönyvi  nyilvántartásból  történő 
kivezetésére

       Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A 2012.  évi  beszámoló  befejezetlen  beruházásokra  vonatkozó 
analitikus  nyilvántartásának  felülvizsgálata  során  lett  megállapítva,  hogy  az  előterjesztés 
mellékletben megjelölt,  befejezetlen beruházások elavultak,  tovább nem hasznosíthatók,  értékük 
lecsökkent. 

A tételek túlnyomó többsége beruházások előkészítését szolgáló dokumentumok (hatástanulmány, 
engedélyezési tervdokumentáció, pályázat benyújtásához készített de a pályázaton támogatást már 
nem nyert  dokumentumok,  stb.),  melyek  több  éve  készültek,  azóta  a  jogszabályi  módosítások, 
valamint  műszaki  előírások  módosítása,  továbbá  a  dokumentációkra  kiadott,  érvényét  vesztett 
nyilatkozatok miatt elavultak. 
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Előzőek alapján indokolt a számvitelről szóló törvény előírása szerinti kivezetésük az analitikus és a 
főkönyvi nyilvántartásból. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Dóra Ottó képviselő úr távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 52/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  mellékletben  szereplő  befejezetlen  beruházások 
kapcsán elkészült dokumentumokat, azok elavultsága miatt  a jövőben nem kívánja hasznosítani, 
ezért  az  előterjesztés  mellékletében  felsorolt  befejezetlen  beruházásoknak  a  számvitelről  szóló 
2000. évi C. törvény előírásai szerinti kivezetését rendeli el. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat a lakásbérlemények lakbérének 10 %-os csökkentésére
Előterjesztő: Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ercsényi  Ferenc  önkormányzati  képviselői  minőségében 
előterjesztést nyújtott be, amelyben kezdeményezte Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendeletében megállapított lakásbérleti 
díjak  10  %-os  mértékű  csökkentését,  2013.  július  01-ei  hatállyal.  A  javaslat  értelmében  a 
rendeletmódosítás  hatálya  a  bérlet  útján  hasznosított  önkormányzati  tulajdonú  lakásokra,  a 
magántulajdonban  lévő  1989.  január  1-je  előtt  létrejött,  vagy  azt  folytató  bérleti  jogviszony 
keretében  hasznosított  lakásokra,  és  a  kényszerbérlet  alapján  létrejött  vagy  az  azt  folytató 
lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra terjedne ki.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  1  igen  és  6  nem  
szavazat mellett nem támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság többsége nem támogatta az  
előterjesztést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Mielőtt az előterjesztőnek megadja a szót, Jegyző Úr következik. 

dr. Gaál Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy a javaslat egyes pontja értelmében nem csupán a 
lakbérekről  szóló 9/1995.  rendeletmódosításra  lenne szükséges,  ha elfogadná a  közgyűlés  ezt  a 
képviselői indítványt, hanem a költségvetésről szóló rendelet módosítására is, hiszen az így kieső 
bevételt  valamilyen bevételi  forrásból  pótolni  kell.  Arra is  lehet  indítványt  tenni,  hogy  honnan 
történjen pótlás. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Ercsényi Ferenc képviselő úrnak, mint 
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előterjesztőnek ad szót. 

Ercsényi Ferenc: Megköszöni  polgármester  asszonynak, hogy tökéletesen és pontosan ismertette 
javaslatának  lényegét.  Javaslatát  azért  nyújtotta  be,  mert  véleménye  szerint  a  közgyűlésnek 
igazodnia  kellene  ahhoz  az  elképzeléscsomaghoz,  amit  Magyarország  kormánya  január  1-től 
megindított. Ahhoz, hogy az emberek megélhetési költségeinek jelentős részét kitevő lakhatási rezsi 
költségeket  lehetőség  szerint  minden  területen  csökkentse.  Ezek  a  rezsicsökkentő  javaslatok  a 
kormánypártok  körében,  a  Parlamentben  elsöprő  többséggel  kerülnek  és  kerültek  elfogadásra. 
Véleménye szerint Salgótarján is csatlakozhat ehhez a kormánypárti kezdeményezéshez.
Elmondja,  hogy  itt  a  költségvetés  vitájában  szóba  került  Orbán  Viktor  tavalyi  látogatása.  A 
jegyzőkönyv szerint  ekkor  jelentette  be miniszerelnök úr a távhő díjának 10%-os csökkentését. 
Vélhetően nem tiltakozna miniszerelnök úr az ellen, ha kezdeményezését a város kiterjesztené, és 
ezzel hozzájárulna az emberek megélhetési terheinek csökkentéséhez. 

Jegyző úr jelzésére reagálva elmondja, hogy a javaslat elfogadása esetén a forrás megkeresésére 3 
hónap áll rendelkezésre. 

Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy összegyűjtötte a Parlament egész napos rezsicsökkentésről 
szóló  vitájában  elhangzottakat,  így  ha  szükséges,  hiteles  forrásból  tud  érveket  felsorakoztatni 
javaslata elfogadása mellé. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást  és  reményét  fejezi  ki  aziránt,  hogy 
képviselő úr aláírja a rezsicsökkentés támogatását célzó ívet. Örül, hogy képviselő úr azok közé 
tartozik akik úgy gondolják, hogy a rezsicsökkentési javaslat teljes egészében az emberek érdekét 
szolgálja. 

Véleménye szerint az a kiegészítés, amely a Parlament előtt van, amely további gáz és áram 10%-
os csökkentést, illetve új elemként a víz- és hulladékszállítás díjának csökkentését javasolja, szintén 
az  emberek  érdekét  szolgálja,  hiszen  Magyarországon  igen  magas  a  rezsiköltségek  aránya  a 
jövedelmekhez képest. Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Kérdése,  hogy az előterjesztés kapcsán képviselő úr konzultált-e  a Salgó 
Vagyon  vezetőivel  arról,  hogy milyen  hatással  lenne  ez  a  Salgó  Vagyon  Kft.  költségvetésére? 
Hogyan érinti azt, és mekkora összegről lenne szó?

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Eötvös Mihály alpolgármester úrnak ad 
szót. 

Eötvös Mihály: Kérdése az előterjesztőhöz az,  hogy a számítások szerint milyen bevételkiesést 
jelentene  ez  az  önkormányzat  számára,  hiszen  a  lakbérbevétel  az  az  önkormányzat  bevétele. 
További kérdése, hogy előterjesztőként van-e javaslata a bevételkiesés pótlására? Az előterjesztő 
tudomása  szerint  az  elmúlt  évek  bérlakás-gazdálkodásának  az  egyenlege  mit  jelent  az 
önkormányzat számára? Tehát pozitív vagy negatív volt a szaldó és ha negatív volt akkor miből 
gondolja,  hogy  ezt  a  szaldót  még  negatívabb  tartományba  kellene  helyezni?  Képviselő  úr 
emlékezete szerint a salgótarjáni közgyűlés mikor döntött legutóbb lakbéremelésről?

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

Ercsényi  Ferenc: A feltett  kérdésekre válaszol. Véleménye szerint nem túl bonyolult  a javaslata 
ahhoz, hogy hatástanulmányt kelljen készíteni hozzá. Eötvös úr kérdéseire reagálva elmondja, hogy 
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a forrás megtalálására 3 hónap áll rendelkezésre. A Salgó Vagyon Kft. lakbérbevételek viszonyában 
nehéz pontos számokat mondani, mert az függ a kintlévőség mértékétől és nagyságától. Évi 50 
millió Ft-ra saccolja ezt az összeget. Véleménye szerint a kormányzati támogatásokat is figyelembe 
véve ez az összeg kigazdálkodható. 

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

Huszár  Máté: Elmondja,  hogy  a  szocialista  frakció  támogatja  a  rezsicsökkentést,  amivel 
kapcsolatban egyetlen egy kifogás merült fel. Az, hogy nem veszi figyelembe a rászorultságot. Név 
szerinti szavazást javasol ebben a kérdésben.  

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást  és  bízik  benne,  hogy  Huszár  Máté 
képviselő úr is aláírja a rezsicsökkentést támogató ívet.  Eötvös Mihály alpolgármester úrnak ad 
szót. 

Eötvös Mihály: Elmondja, hogy a 10%-os rezsicsökkentés Salgótarján ez évi költségvetésében 14 
millió Ft-ot jelentene. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2012-ben a bérlakás gazdálkodás vesztesége 
összesen  127 530 ezer  Ft,  2011-ben  102  219  ezer  Ft,  2007-ben  is  volt  91  959 ezer  Ft.  Ez  a 
veszteség folyamatosan növekszik. 

2012. december 31-én a bérlakás gazdálkodással kapcsolatos kintlévőség 276 150 ezer Ft, annak 
ellenére,  hogy minden évben körülbelül 20 millió Ft-os veszteség van leírva.  A 365 nap feletti 
kintlévőségeket  vizsgálva megállapítható,  hogy ez az összeg -  ami 2007-ben 70 millió  Ft volt, 
2012-ben 212 millió Ft - megháromszorozódott. 

A rezsicsökkentéssel  kapcsolatban elmondja,  hogy az  áramszolgáltatóknál,  a  gázszolgáltatóknál 
ezek az eredmények nem negatív, hanem pozitív tartományban voltak. Ezeknél a szolgáltatóknál 
minden  évben,   legalább  az  inflációval  megegyező  mértékű  áremelkedés  volt.  Salgótarján 
közgyűlése  2009.  február  1-jén  döntött  utoljára  egy 8%-os  lakbéremelésről.  Ha az  inflációnak 
megfelelő mértékű lakbéremelés évente megtörtént volna a városban, akkor ma a lakbér több, mint 
20%-kal lenne magasabb, mint jelenleg. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy 2006. óta háromszor volt lakbéremelés Salgótarjánban. 2007-ben 
7%-os, 2008-ban 6%-os, 2009-ben 8%-os. Az előző ciklusokban ez úgy alakult, hogy 1996-ban 
30%, 1997-ben 30%, 1998-ban 14%, 2002-ben 29% volt. 
Véleménye szerint  érdemes lenne megnézni  a  kintlévőségek nagyságrendjét  is.  Azt,  hogy hány 
embernek  van bérleti  jogviszonya  és  hány emberrel  szemben  kellett  peres  eljárást  indítani.  Ez 
majdnem 1000 fő, és körülbelül 1090 lakás van a salgótarjáni önkormányzat tulajdonába. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Ercsényi úrtól továbbra sem kapott választ arra a kérdésére, hogy a Salgó 
Vagyon Kft. vezetésével egyeztetett-e az előterjesztés kapcsán. Mi alapján lett megállapítva a 10%-
os csökkentés? 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak ad 
szót. 

Fenyvesi Gábor: Huszár Máté képviselő úr hozzászólására reagál,  mely szerint nem rászorultsági 
alapon  történt  a  rezsicsökkentés.  A  visszajelzések  alapján  a  szegényebbek  is  örülnek  a 
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rezsicsökkentésnek. 

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

Ercsényi Ferenc: Valóban kimaradt két válasz. Emlékei szerint 3 vagy 4 éve volt lakbéremelés. 
Megköszöni, hogy ezt alpolgármester úr 4 évben pontosította. Abban tévedett, hogy 50 millióra 
becsülte a fizetési hajlandóságtól függő esetleges csökkenést, és ismét megköszöni a  14 millióban 
történt  pontosítást.  Szabó  Ferenc  képviselő  úr  kérdésére  reagálva  elmondja,  hogy  egyeztetés 
annyiban történt a Salgó Vagyon Kft.-vel, hogy a pénzügyi bizottság ülésen meghallgatta  igazgató 
úr  véleményét  az  előterjesztésre  vonatkozóan.  A 10%  meghatározásában  pedig  Orbán  Viktor 
miniszerelnök úrhoz kívánt igazodni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Eötvös Mihály alpolgármester úrnak ad 
szót. 

Eötvös  Mihály: Pontosítja  a  hozzászólását,  amit  Ercsényi  képviselő  úr  valószínűleg  rosszul 
értelmezett. Képviselő úr szerint az 50 millió Ft a veszteség, de a veszteség nem 50 millió Ft, mert  
éves viszonylatba 100 millió Ft fölött van. Megint más a 14 millió Ft, az a bevétel kiesés. Tehát a 
költségvetés 140 millió Ft-os lakbérbevételt tartalmaz és ennek 10%-a a 14 millió Ft. A veszteség 
szintén másik dolog. A veszteség mértéke és összetétele is folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban, 
hiszen először 30-90 nap volt majd 180 nap. Jelenleg a veszteség legnagyobb része az egy éven túli 
veszteség, amit nem lehet behajtani és egy részét le kell írni. 

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

Huszár Máté: Fenyvesi Gábor alpolgármester úr mondataira reagál. A probléma az egységes 10%-
os csökkentéssel az, hogy nem differenciál. Véleménye szerint ahol nagyobb a szegénység ott lenne 
szükség nagyobb segítségre. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást  és  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy 
Ercsényi képviselő úr sem differenciált a javaslatában. Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi  Ferenc: Lezárásképp  fölolvassa  Gajda  Róbert  az  Önkormányzat  és  Területfejlesztési 
Bizottság  kormánypárti  előadójának a  rezsicsökkentéssel  kapcsolatos  hozzászólását.  Véleménye 
szerint ez javaslatának legautentikusabb alátámasztása. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Szabó Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc  Gábor: Összefoglalásul  elmondja,  hogy véleménye  szerint  elhamarkodott  volt  az 
előterjesztés. Nem volt kellőképp megalapozva, előkészítve, nem volt egyeztetve az érintettekkel . 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást,  Turcsány László képviselő úrnak ad 
szót. 

Turcsány László: A rezsicsökkentés országos szinten elsősorban multinacionális cégeket érint. Ott a 
bevétel  aránya  természetesen  sokkal  magasabb,  egyértelműen  pozitív.  Örömmel  venné,  ha 
képviselő úr arra is tenne javaslatot, hogy hogyan lehetne a veszteségeket behajtani. Ez azért lenne 
jó mert a 100-120 millió Ft-os bevételből kellene ezt a 10%-ot megadni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Szekeres Géza képviselő úrnak ad szót. 
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Szekeres  Géza: Érti  Ercsényi  Ferenc  képviselő-társának  a  10%-os  csökkentésre  vonatkozó 
javaslatát, csak az a baj, hogy a Közgyűlés Salgótarján lakosaira épül, nem a szociális bérlakásokra, 
tehát mindenkire vonatkozóan kellene megállapítani. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Eötvös Mihály alpolgármester úrnak ad 
szót. 

Dóra Ottó képviselő úr visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Eötvös  Mihály: Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  jogszabályi 
hivatkozások  egy  része  hatályon  kívül  van  helyezve.  Így  például  az  előterjesztés  kiterjeszti  a 
javaslatot a kényszerbérlet alapján létrejött, vagy az azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében 
hasznosított lakásokra is, de ezt a pontot 1998. június 30-án hatályon kívül helyezték. Hasonlóan a 
a magántulajdonban lévő, 1989. január 1-je előtt létrejött, vagy az azt folytató bérleti jogviszony 
keretében hasznosított lakásoknál is hatályon kívül helyezték a pontot 2006.március 30-án. Sajnos a 
rendeletben még szerepelnek ezek a pontok.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ha jól értelmezi, akkor a jelenleg hatályos rendeletben vannak olyan 
pontok, amelyek már hatályukat vesztették. Kéri jegyző urat, hogy a következő közgyűlésre legyen 
elkészítve a módosítás. Ercsényi képviselő úrnak ad szót. 

Ercsényi Ferenc: A rendeletnek a város honlapjáról történő letöltésekor neki is feltűntek ezek, de 
úgy gondolta, hogy még mindig jobb, ha a teljes rendeletre hivatkozik, mintha az lenne a kifogás,  
hogy nem a jogharmonizáció előtti állapotra hivatkozik. 
A két előző hozzászólásra képtelen reagálni. Szekeres képviselő úr hozzászólását nem értette, a 
másik pedig nem az ő  feladata, hiszen vannak akik azért kapják a fizetésüket, hogy a követelések 
behajtásra kerüljenek.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint Szekeres képviselő úr arra hívta fel a figyelmet, 
hogy  a  közgyűlés  döntései  a  teljes  lakosságot  érintik,  míg  ez  a  javaslat  csak  a  lakosság  egy 
szeletének  szólna.  Egyetért  Szekeres  Géza  képviselő  úrral,  és  pozitív  diszkriminációnak érzi  a 
javaslatot az önkormányzati bérlakásban élők javára. Véleménye szerint akkor járna el fair módon 
az önkormányzat, ha a teljes lakosságra vonatkozó döntést hozna.

Elmondja,  hogy   komoly  kintlévőségei  vannak  a  Salgó  Vagyon  Kft.-nek.  A  lakáskoncepció 
készítésekor  1370 volt  a bérlakások száma és akkor megfogalmazódott  az,  hogy  600-nál több 
bérlakást  nem  bír  el  Salgótarján  Önkormányzata.  Az  akkori  döntéseket  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
vezetése  és  munkatársai  időről  időre  folyamatosan,  nagyon  precízen  és  törvényszerűen  hajtják 
végre ezzel is hozzájárulva az önkormányzat működés biztonságához.

Természetesen - tisztelet ennek a kis számú kivételnek – vannak olyanok is, akik kis jövedelmük 
ellenére, minden hónapban tisztességesen és becsületesen fizetik ezeket a bérlakásokat. Javasolja, 
hogy  ezeknek  a  családoknak  lehetősége  legyen  arra  -  amikor  a  bontások  miatt  elhelyezési 
kötelezettsége van az önkormányzatnak –, hogyha a mostaninál komfortosabb lakást ajánl fel az 
önkormányzat, ugyanolyan összegű lakbért fizessenek.

Véleménye  szerint  az  önkormányzati  bérlakásokban  jogcímmel  és  tisztességes  fizetési 
hajlandósággal bíróknak ezzel,  illetve azzal  tud az önkormányzat  segíteni,  hogy 2009. óta  nem 
emelte a bérleti díjat. 
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Nem érzi magát felelősnek azokért az emberekért,  akik jogcím nélküli,  önkényes lakásfoglalók. 
Nem tenne olyan javaslatot a közgyűlés elé, hogy róluk gondoskodjon Salgótarján önkormányzata a 
saját bevételei terhére. Véleménye szerint ezzel a javaslattal a közösségen élősködőknek segítene az 
önkormányzat.  Ercsényi Ferenc képviselő úrnak ad szót.

Ercsényi Ferenc: Egy szót pontosít. Javaslata nem az élősködőkről, hanem a rászorultakról szól.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Jegyző Úrnak ad szót. 

dr. Gaál Zoltán: Az előterjesztés határozati javaslata ebben a formájában nem felel meg annak a 
szándéknak, amit képviselő úr is jelzett utólag. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megkérdezi, hogy Huszár képviselő úr továbbra is fenntartja-e a név 
szerinti szavazásra vonatkozó igényét? 

Huszár Máté: fenntartja. 

A Közgyűlés  14  igen  szavazattal  elfogadja  Huszár  Máté  képviselő  úr  javaslatát  a  név  szerinti  
szavazásról. 

A Közgyűlés név szerinti szavazással,  5 igen és 9 nem szavazattal elutasította az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda szavazata: nem, Fenyvesi Gábor szavazata: nem, Dóra Ottó szavazata: 
igen, dr. Bercsényi Lajos szavazata: nem, dr. Ispán András nincs jelen, Ercsényi Ferenc szavazata:  
igen, Fekete Zsolt szavazata: igen, Huszár Máté szavazata: igen, Kakuk Zoltán szavazata: nem, 
Korponai Tamás szavazata: nem, Méhes András szavazata: igen, Pindroch Ferenc szavazata : nem, 
Szabó Ferenc  Gábor  szavazata: nem, Szekeres Géza szavazata: nem, Turcsány László szavazata: 
nem. 

20./ Javaslat a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon 
ingyenes használatba, illetve vagyonkezelésbe adására

        Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január 1-
jétől  az  állam  gondoskodik  a  köznevelési  alapfeladatok  ellátásáról  az  óvodai  nevelés,  a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével.
Az  állami  köznevelési  közfeladat  ellátásában  fenntartóként  részt  vevő  szerv  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ.

Az Önkormányzat és a KIK 2012. december 15. napján írta  alá  az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézmények átadásáról szóló, a Közgyűlés 252/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatával 
jóváhagyott megállapodást,  amelynek alapján az óvoda kivételével a köznevelési  intézmények a 
KIK fenntartásába kerültek. A szakközépiskolák teljes fenntartásba, az általános iskola, az alapfokú 
művészeti  oktatási  intézmény,  a gyógypedagógia intézmény,  valamint a Bolyai  gimnázium csak 
fenntartásra, a működtetői feladatokat az önkormányzat látja el. A köznevelési feladatok ellátását 
szolgáló  ingatlan  és  ingó vagyon  –  az  étkeztetés  és  működtetői  feladatok  ellátáshoz szükséges 
helyiségek kivételével – a KIK ingyenes használatába, illetve vagyonkezelésébe kerültek.
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Az átadás-átvételi megállapodás alapján az önkormányzat és a KIK az ingyenes használatba adásról 
és vagyonkezelésbe adásról külön megállapodást köt. Az előterjesztés mellékletei ezen szerződések 
tervezetét tartalmazzák.

Felhívja  a  képviselők  figyelmét  arra,  hogy  az  ülést  megelőzően  kiegészítés  lett  kiosztva az 
előterjesztéshez.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 4 nem, valamint 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

Szám: 53/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Központi  Általános  Iskola  és 
Diákotthon,  a  Bolyai  János  Gimnázium  és  Szakközépiskola,  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Váczi Gyula 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ingyenes használatba adásáról szóló, 1. számú melléklet 
szerinti megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Madách Imre Gimnázium és  Szakközépiskola, 
Stromfeld  Aurél  Gépipari,  Építőipari  és  Informatikai  Szakközépiskola,  Táncsics  Mihály 
Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola 
ingyenes  vagyonkezelésbe  adásáról  szóló,  2.  számú  melléklet  szerinti  megállapodást 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pontban 
meghatározott  intézmények  használatba,  illetve  vagyonkezelésbe  adásához  kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

21./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  vagyonának  megosztására, 
valamint  a  vagyon  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  részére  történő 
vagyonkezelésbe adására

        Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  egyes  szakképzési  és  felnőttképzési  tárgyú  törvények 
módosításáról  szóló  törvény  rendelkezése  értelmében  a szakképzés-szervezési  társulás  2012. 
december 31-én megszűnt, tulajdonát és az e napon fennálló kötelezettségeit a társulás tagjai az 
általuk ezen időpontig megkötött megállapodásban megosztják egymás között. A társulás mindazon 
vagyonát,  amely 2012.  december  31-éig  szakképzési  feladat-ellátási  célokat  szolgált,  a  társulás 
tagjai 2013. január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami intézményfenntartó központnak 
mindaddig,  amíg  ez  az  állami  szakképzési  feladatellátáshoz  szükséges.  Az  állami 
intézményfenntartó  központ  a  szakképzési  feladatellátáshoz  és  az  azt  szolgáló  vagyonhoz 
kapcsolódó uniós támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja.
A fentiek  alapján  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulást  a  Társulás  tagjai  2012. 
december  31-én  megszüntették  és  rendelkeztek  a  még  fennálló  társulási  kötelezettségek 
teljesítéséről,  a  szakképzési  feladatellátáshoz  és  az  azt  szolgáló  vagyonhoz kapcsolódó  uniós 
támogatási  jogviszony  tekintetében  a  jogutódlásról,  továbbá  a  vagyoni  kérdések  rendezésének 
időpontjáról. 

A Társulás  vagyonának  megosztása,  illetve  a  vagyon  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 
részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében történt egyeztetések eredményeként  készült el a 
javaslat, amely szerint a Társulás ki nem lépett tagjai a társulási vagyont aszerint osztják meg, hogy 
a Társulás melyik képzőhelyén találhatók, azaz az egyes képzőhelyeken található vagyontárgyak 
azon önkormányzat tulajdonába kerülnek, amely a képzőhely tulajdonosa. Az eredetileg Nógrád 
Megye  Önkormányzatát  megillető,  a  Borbély  Lajos  Szakközépiskolában  és  Kollégiumban 
elhelyezett  vagyonrészből  az  önkormányzatok  megközelítőleg  a  TIOP  projekt  önrészének 
arányában részesednek. A szakképzésről szóló törvény szerint az önkormányzat tulajdonába került 
vagyont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére vagyonkezelésbe kell adni. 

Tehát  a  tulajdon  visszaszállt  az  eredetileg  tulajdonos  önkormányzatokra  a  társulási  vagyon 
megosztása  következtében,  az  önkormányzat  pedig hozzácsatolja ahhoz  a  programcsomaghoz, 
amely egyébként az ingyenes használatba, vagy vagyonkezelésbe adáshoz tartozik. 

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

Ercsényi Ferenc képviselő úr távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

A Közgyűlés 9 igen és 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 54/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2012.  december  31-én 
megszűnt  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  vagyonának  tagok  közötti 
megosztására vonatkozó megállapodást az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés az 1. pont alapján az önkormányzata tulajdonába került vagyonnak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodást a 2. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pontban meghatározott megállapodások 
aláírására és a megállapodásokhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat  „A  természettudományos  oktatás  módszertanának  és  eszközrendszerének 
megújítása  a  Bolyai  János  Gimnázium  és  Szakközépiskolában”  című  projekttel 
kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  Új  Széchenyi  Terv  keretében 
meghirdetett „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban”  című  felhívásra  az  önkormányzat  nyertes  pályázatot  nyújtott  be  és  a  pályázat 
299.541.017 Ft összegű támogatásban részesült.
A támogatás folyósításának előfeltétele a kedvezményezett  és a Közreműködő Szervezet közötti 
támogatási szerződés megkötése.

A Közreműködő Szervezet 2013. március 8-án értesítette az Önkormányzatot, hogy azon nyertes 
pályázókkal,  akik  esetében  a  projektben  érintett  intézmény  fenntartója  2013.  január  1-től  a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ,  azonban  az  intézmény  működtetést  továbbra  is  az 
önkormányzat látja el, támogatási szerződés csak úgy köthető, ha a pályázó önkormányzat és a KIK 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a nyertes pályázat megvalósítására. A konzorciumi 
együttműködési  megállapodásban  a  tagok  arra  vállalnak  kötelezettséget,  hogy  a  projektet  a 
projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.
Fenti  okok  miatt  az  önkormányzat  felvette  a  kapcsolatot  a  területileg  illetékes  Tankerületi 
Igazgatóval,  és  egyeztetés  történt  a  konzorciumi  együttműködési  megállapodás  megkötéséről,  a 
pályázat  megvalósításához  szükséges  feladatok  és  a  hozzájuk  tartozó  költségek  tagok  közötti 
megosztásáról.
A konzorciumi együttműködési megállapodást a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 55/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  melléklet  szerint  támogatja  és  jóváhagyja  „A 
természettudományos oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása a  Bolyai  János 
Gimnázium  és  Szakközépiskolában” című  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött konzorciumi együttműködési megállapodást.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat  a  Magyar Képzőművészeti  Egyetemmel  megkötött,  műalkotások  restaurálási 
munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: Az önkormányzat  és  a  Magyar  Képzőművészeti  Egyetem  között 
2012. szeptember 28-án megkötött,  majd  2012. október 26-án módosított vállalkozási szerződés 
szerint az Egyetem elvégzi Bóna Kovács Károly 1938-ban készült 14 domborműből álló Kálvária 
stációjának, 2 dombormű tartóelemeinek, valamint a művész által 1933-ban megformázott Báthori 
István-szobor restaurálási, helyreállítási munkálatait.
Az Egyetem, a restaurálási munkálatok közben felmerült szakmai problémák miatt kezdeményezte 
a  vállalkozási  szerződés  újabb  módosítását.  A  restaurálásra  átvett  domborművek 
állapotfelmérésében résztvevő szaktanáraik álláspontja, valamint az önkormányzatnak megküldött 
független szakértői vélemények alapján, az alkotások károsodása oly mértékben előrehaladott, hogy 
azok eredeti, külső térbe történő visszahelyezése a jelenlegi ismeretek szerint nem lehetséges úgy, 
hogy rövid időn belül ne szoruljanak ismételten restaurálásra. Ezért az Egyetem felajánlotta, hogy 
elkészíti  a  domborművek  kültéren  elhelyezhető  hű  másolatát  az  eredeti  alkotások  egyidejű 
restaurálása mellett, azok megóvása érdekében. A másolatok elkészítése a már aláírt vállalkozási 
szerződés vállalkozási díját, valamint a fizetési feltételeit nem érinti.
E módosítás mellett az analitikus nyilvántartás vezetése miatt egyidejűleg szükséges a szerződésben 
meghatározott vállalkozási díj összegének megbontása is. 
Jelen javaslat a fenti módosítások a vállalkozási szerződésben történő átvezetését tartalmazza.

Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  Korponai  Tamás  képviselő  úrral  arról  tárgyalt,  hová  lehetne 
elhelyezni beltéren ezeket a domborműveket. Képviselő úr tegnapi tájékoztatása szerint e témában 
felvette a kapcsolatot a Baglyasalja Barátai  Civil szervezettel és a Római Katolikus  Egyházzal és 
folynak  az  egyeztetések.  Arra  kérte képviselő  urat,  hogy  írásban  jelezzék  a  közgyűlésnek 
javaslatokat és a Közgyűlés ennek függvényében fogja tárgyalni. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 56/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a Magyar Képzőművészeti Egyetem között 2012. szeptember 28-án megkötött 
és  2012.  október  26-án  módosított,  39078-1/2012.  számú  vállalkozási  szerződés  módosítását  a 
melléklet  szerint.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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24./ Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2013.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok „Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása, muzeális 
intézmények  szakmai  támogatása”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény, 
valamint  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásáról 
szóló  rendelet  alapján  központosított  előirányzat  igénybevételére  nyílik  lehetősége  az 
önkormányzatnak. 
A rendeletben részletezett pályázati feltételeket figyelembe véve pályázat benyújtását javasolja a 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  színháztermének  műszaki,  technikai  fejlesztésére,  a 
színpadtechnikai  gépészeti  rendszer,  valamint  a  belső-külső  világosítási  és  hangosítási  rendszer 
korszerűsítésére.  A 2013.  évi  műszaki,  technikai  fejlesztések  –  az  előterjesztés  mellékletében 
részletezett - összköltsége 14.780 e Ft. A megvalósulásukhoz szükséges 2.500 e Ft önrész forrása az 
önkormányzat  2013.  évi  költségvetésében  a  Céltartalékokon  belül  megjelölt  „Salgótarjáni 
Közművelődési  Nonprofit  Kft.  érdekeltségnövelő  pályázat  önerő”  kiemelt  előirányzaton 
rendelkezésre áll.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 57/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Magyarország 2013. évi költségvetésének a
3.  sz.  melléklet  12.  pontjában meghatározott,  „a  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása” címen elkülönített, a helyi önkormányzatok 
által  felhasználható  központosított  előirányzat  igénybevételére  irányuló  pályázat  benyújtását  a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. – a mellékletben részletezett 14.780 e Ft összköltségű –
2013. évi műszaki, technikai fejlesztésére.
A Közgyűlés a 2.500 e Ft önrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésében, a Helyi önkormányzat fejezetben, a Céltartalékokon belül megjelölt „Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft érdekeltségnövelő pályázat önerő” előirányzatból biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szünetet rendel el. A Közgyűlés 14.00 órakor folytatja munkáját. 

SZÜNET

25./ Javaslat a Félsziget Napközi és Lakóotthon állami fenntartásba adásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A Közgyűlés folytatja munkáját.
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Dóra Ottó, Ercsényi Ferenc és Huszár Máté képviselő urak nem tartózkodnak az ülésteremben, a  
jelenlévő képviselők száma 11 fő. A Közgyűlés határozatképes. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2013. január 1-jétől állami feladat a fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított  ellátása.  Az állam ezen feladat  ellátásának vagy 
intézmény  fenntartásával,  vagy  a  fenntartóval  a  szolgáltatás  nyújtásának  átvállalásáról  szóló 
megállapodás megkötésével tehet eleget.
Az  állam  ez  utóbbi  úton  teljesíti  feladatát  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóságon 
keresztül  mindazon  esetben,  amikor  a  szakellátást  biztosító  intézmény  fizikai  leválasztása  a 
települési  önkormányzat  feladatkörében  maradt  szolgáltatást  kiszolgáló  intézményrészről  a 
feladatellátás sérülése nélkül nem volt megvalósítható.
A  Főigazgatóság  és  az  Önkormányzat  között  a  fogyatékos  személyek  ápoló-gondozó  célú 
lakóotthoni ellátása nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás 2013. januárjában jött létre.

Az állam célja az, hogy a feladatra nem kötelezett fenntartót a feladat terhe alól mentesítse. Ehhez 
azonban  a  Félsziget  Napközi  és  Lakóotthon,  mint  állami  és  önkormányzati  feladatot  ellátó 
intézmény  profiltisztítása  szükséges,  mellyel  kapcsolatban  2013.  március  elején  személyes 
egyeztetés  történt  a  Főigazgatóság  munkatársaival.  Az  egyeztetés  során  a  profiltisztítással 
kapcsolatban több megoldás is felmerült. 

A  lehetőségeket  megvizsgálva,  mindkét  ellátás  állami  fenntartásba  vételét  és  az  épület 
tulajdonjogának átruházását javasolja azzal, hogy a nappali ellátás bevétellel nem fedezett költségeit 
is az állam viselje, az önkormányzat többletfinanszírozása nélkül. Szakmai szempontból is indokolt 
a két, egymásra épülő ellátást továbbra is egy épületben működtetni, az ellátottak érdekei is ezt  
kívánják. Az épületen belül a két ellátás, a közös fűtési rendszer, közösen használt helyiségek okán 
fizikálisan egymástól szét nem válaszható.Fentiek miatt javasolja, hogy az állam vegye fenntartásba 
és működésbe mindkét részét.

A Népjóléti Bizottság 9 igen 3 ellenében támogatta az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 
nem és 2 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 2 nem mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 58/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kifejezi  szándékát  a  fogyatékos  személyek 
lakóotthoni  ellátásának,  mint  állami  feladatnak,  valamint  a  fogyatékos  személyek  nappali 
ellátásának, mint önkormányzati feladatnak 2013. július 1-jével állami fenntartásba adására, és 
ezzel egyidejűleg az ezen feladatellátásokra szolgáló 4772. hrsz-ú, természetben Salgótarján, 
Forgách A.  út  88.  szám alatti  ingatlan és  annak berendezései,  felszerelései  tulajdonjogának 
ingyenes  átadására  az  állam részére  azzal,  hogy az  állam a  fogyatékos  személyek  nappali 
ellátása  esetében  is  vállalja  a  teljes  körű  fenntartást,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának többletfinanszírozása nélkül.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2.a) Az Önkormányzat vállalja, hogy az állami fenntartásba adásra irányuló szándék befogadása 
esetén 2013. május 31-ig önállóan működő költségvetési szervet hoz létre a jelenleg Salgótarján 
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Megyei  Jogú  Város  Egészségügyi  -  Szociális  Központ  telephelyeként  működő  Félsziget 
Napközi  és  Lakóotthonból  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8.  §  (3) 
bekezdésében foglalt kiválással.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

b) Az Önkormányzat  vállalja,  hogy 2013.  július  1-jei  hatállyal  megköti  az  állam által  kijelölt 
szervvel  a  kiválással  létrejött  költségvetési  szerv  irányítói  jogának  átadására  vonatkozó 
megállapodást. 

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

26./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város szociálpolitikai koncepciója előkészítéséről
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  városa  egykori  falvakból  és  bányatelepekből  nőtt 
megyeszékhellyé.  A  rendszerváltás  időszakában  a  kőszénbányászaton,  az  acélgyártáson, 
üveggyártáson  alapuló  ipar  összeomlott,  mely  drámai  változásokat  hozott  elsősorban  a 
foglalkoztatottságban,  ennek  következtében a  szociálpolitikában,  hiszen  komoly  társadalmi, 
gazdasági  kihívásokkal,  problémákkal  kellett  szembesülnie  a  városnak.  Salgótarján jövője, 
versenyképessége  szempontjából  ezen  problémák  megoldása  szükséges,  ezért  készül  a  város 
szociálpolitikai koncepciója.  A koncepció előkészítő munkálatai 2012. év őszén megkezdődtek, az 
előterjesztés a munkacsoport munkájáról ad tájékoztatást a Közgyűlésnek.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

dr.  Bercsényi  Lajos: a Népjóléti  Bizottság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést  arról,  hogy felkérte 
Szekeres Géza képviselő urat, hogy a mélyszegénységben élő embereknek a problémáját dolgozzák 
be a koncepcióba. 

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

27./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásával  kötendő  együttműködési 
megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  és  intézménye,  a 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ pénzügyi-gazdálkodási feladatait 2012. 
december  31-ig  a  Társulás  Munkaszervezete  látta  el.  Megszűnését  követően  a  Társulás  a 
munkaszervezeti  feladatok  ellátásával  a  Polgármesteri  Hivatalt,  valamint  a  Közoktatási 
Intézmények Gazdasági Szolgálatát bízta meg. 

2013. január 1-jétől az államháztartási jogszabályok értelmében ebben az esetben a költségvetési 
szerv irányító szerve és a feladatot ellátó költségvetési szerv irányító szerve külön együttműködési 
megállapodásban jelöli ki a gazdálkodási feladatokat ellátó szervet. A gazdasági szervezettel nem 
rendelkező  költségvetési  szerv  és  a  kijelölt  költségvetési  szerv  pedig  a  munkamegosztás  és 
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felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti. 
Az előterjesztés az együttműködési megállapodás jóváhagyására tesz javaslatot, melyet tegnap a 
Társulási Tanács is elfogadott. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, észrevételek következnek. Fekete Zsolt képviselő úrnak ad 
szót. 

Fekete  Zsolt:  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  szerződéskötésnél  szerencsésebb  lenne,  ha  a 
kistérség nevében nem polgármester asszony írna alá, függetlenül attól, hogy Salgótarján Megyei 
Jogú Várost is és a Kistérséget is ő képviseli. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni az észrevételt.  Elmondja, hogy az aláírási szövegben 
valóban elnök, illetve a polgármester neve szerepel, de a gyakorlatban vagy az alpolgármester ír 
alá, vagy a kistérség nevében valamelyik alelnök. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 59/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  a  Salgótarjáni 
Kistérség Többcélú Társulása és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Társulás 
intézménye, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak 
ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28./ Javaslat Szatmári Béla építész-képzőművész születésének 75. évfordulója alkalmából 
emléktábla felállításához szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő:   Szabó Ferenc Gábor, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság Elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Gáspár  István  Gábor  civil  kezdeményezők  nevében  nyújtott  be 
kérelmet az önkormányzathoz,  hogy Szatmári Béla építész-képzőművész iránti tiszteletük jeléül, 
emléke  méltó  megőrzése  érdekében,  emléktáblát  helyezhessenek  el  az  ELMŰ-ÉMÁSZ  Nyrt. 
salgótarjáni  irodaépületénél.  Az  emléktábla  elkészítésének  és  a  helyszínen  való  felállításának 
költségeit  Szatmári  Béla  örökösei  vállalták.  A  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
alapján  a  város  közterületein  és  a  közterületek  mellett  elhelyezkedő  ingatlanok  külső  falain 
emléktábla  csak  a  Közgyűlés  hozzájárulásával  helyezhető  el. Ezért  szükséges  az  emléktábla 
felállításáról szóló előterjesztés tárgyalása, és a Közgyűlés hozzájárulása. 

Módosítást tesz a  tábla szövegére vonatkozóan. A „Szatmári Béla építész-képzőművész” szöveg a 
születési és halálozási évszámmal „(1938-1996)” egészül ki. 
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 60/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) Ör. 
sz.  rendelet  19.  §-a,  valamint  27.  §  (2)  bekezdése  alapján,  Gáspár  István  Gábor  civil 
kezdeményező  nevében  benyújtott  kérelmének  megfelelően,  Szatmári  Béla  építész-
képzőművész iránti tisztelet jeléül, emléke méltó megőrzése érdekében, hozzájárul emléktábla 
felállításához az alábbiak szerint:
A tábla szövege:

Szatmári Béla építész-képzőművész (1938-1996) születésének 75. évfordulójára állították helyre
Sgrafitto (1967) című művét fiai, barátai, tisztelői.

2013. április

A tábla anyaga: Ivánka-féle látszóbeton-tábla (talpazattal a kertben felállítva)
A tábla mérete: 60 x 80 cm
Felállítás helye: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. Irodaépületénél (Salgótarján, Rákóczi út 54., a 

műalkotás előtti területen).
Az emléktábla elhelyezésének tervezett időpontja: 2013. április 12.
Az emléktábla elkészítésének és  a  helyszínen való  elhelyezésének költségeit  Szatmári  Béla 
örökösei vállalták. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott emléktábla 
nyilvántartásba vételéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Gáspár István Gábornak a kezdeményezést. 

29./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tulajdonában  álló  egyes 
lakóépületek bontására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2008. évben elfogadta a város hosszú távú bérlakás 
gazdálkodási  koncepcióját.  A koncepcióban meghatározták,  hogy az önkormányzat  tulajdonában 
álló  bérlakások  optimális  száma  nem  több  600  lakásnál.  Ennek  érdekében  szükséges  a 
szórványlakások értékesítése, melynek végrehajtását a Salgó Vagyon Kft. 2008. óta folyamatosan 
végzi (81 db lakás értékesítése történt meg), valamint a koncepcióban megjelölt területeken (Salgó 
út, Acélgyári út, Somlyóbánya, Eresztvény szórvány kolóniák stb.) a kolónia épületek elbontása. 
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Az önkormányzat bérlakásainak kezelését a Salgó Vagyon Kft. megbízási szerződés alapján végzi, 
így ennek megfelelően a megüresedett, életveszélyessé váló, vagy a koncepcióban meghatározott 
lakóépületek  bontásáról  a  társaság  intézkedik.  2013-ban  várhatóan  megjelenik  a  START 
mintaprogram,  mely  lehetőséget  biztosít  többek  között  az  épületek  bontási  munkálatainak 
elvégzésére. A pályázaton való részvétel nagymértékben csökkenthetné a bontással kapcsolatosan az 
önkormányzatot  terhelő  költséget,  amennyiben  meghatározott  részfeladatokat  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  saját  hatáskörben meg tudna valósítani.Annak érdekében, hogy a 
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  a  pályázaton  részt  tudjon  venni,  szükséges  az 
önkormányzat  tulajdonában  álló  épületek  bontásra  történő  kijelölése.  A bontáshoz  kapcsolódó 
előkészítő munkát továbbra is a Salgó Vagyon Kft. végezné a rendelkezésre álló tapasztalat, jogkör 
és önkormányzati felhatalmazás alapján. A bontásokat pedig a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft. végezné. A bontásokhoz és azok előkészítő munkáihoz szükséges forrást a város költségvetése 
jelenleg nem tartalmazza,  azokat  a tulajdonos önkormányzat  a pályázat  befogadását követően a 
2013. évi költségvetésében biztosítja.
A  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-nek  a  város  kolóniabontási  programjában  való 
részvételéhez szükséges az erőforrások és képességek felmérése, valamint a Salgó Vagyon Kft.-vel 
történő összehangolt tevékenység kialakításának érdekében egy mintaprojekt elvégzése. Erre a célra 
alkalmas a Salgótarján, Salgó út 42. szám alatti épület bontása, amelyben 4 lakás található, amelyek 
lefalazása  az  évek  során  lakhatatlanná  váltak,  illegális  lakáshasználók  beköltözésének 
megakadályozása érdekében megtörtént. 

Nyertes  pályázat  esetén  117  lakás  bontása  történne  meg  a  START  mintaprogram  keretében. 
Ezekben a lakásokban nagyon kevés a jogcímmel rendelkező lakó. Nagy részük nem lakott, eleve 
le  van  falazva,  de  vannak  illegális  beköltözők,  vannak  jogcím  nélkül  ott  lakók.  Ezekben  az 
esetekben  a  Salgó  Vagyon  az  eddig  megszokott  módon  lefolytatja  a  végrehajtáshoz  szükséges 
eljárásokat és így megüresednek a lakások. A jogcímmel rendelkezők és rendesen, tisztességesen 
fizetők elhelyezéséről szintén a Salgó Vagyon fog gondoskodni. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szekeres Géza képviselő úrnak ad szót. 

Szekeres Géza: Örömét fejezi ki aziránt, hogy megindul a kolóniabontás Salgótarjánban. Kérése a 
városvezetés felé, hogy a Hársfa úti kolóniák lebontásának lehetőségét is vizsgálják meg.  

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Emlékezete  szerint  ott  az  a  probléma,  hogy  nem  tisztán 
önkormányzati tulajdonú lakásokról van szó, de Ügyvezető igazgató úrnak erre is volt javaslata. 
Amennyiben meglesz a törvényes lehetőség ez a tömb is bekerül a programba. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 61/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint  az ingatlanok tulajdonosi  jogait  gyakorló 
szerv a  határozat  1.  számú mellékletében szereplő önkormányzati  tulajdonú épületeket  és a 
hozzájuk tartozó melléképületeket (kamrák, kerti illemhelyek) bontásra jelöli ki. Az épületek 
bontására,  annak  ütemezésére  a  meghirdetendő  START  mintaprogram  lebonyolításához 
igazodóan kerül sor.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
elrendeli  a  Salgótarján,  Salgó  út  42.  (hrsz:  3127)  szám alatti  ingatlan,  és  a  hozzá  tartozó 
melléképületek bontását. A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az 
ingatlan  elbontásához  szükséges  előkészítő  munkák  (terv  és  szakvélemény elkészíttetése,  a 
vonatkozó  építéshatósági  eljárások  lebonyolítása,  közművek  lekötése)  elvégzésére.  A 
Közgyűlés  az  előkészítő  munkákhoz  szükséges  forrást  legfeljebb  200  e  Ft  erejéig  az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a ,,Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások” kiemelt 
előirányzaton  biztosítja.  A Közgyűlés  utasítja  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
ügyvezető  igazgatóját  a  bontási  munkálatok  elvégzésére  a  társaság  2013.  évi  költségvetési 
támogatása terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: a bontási munkálatok előkészítéséért: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

a bontási munkálatok elvégzéséért: Sári Sándor ügyvezető igazgató

3./ A Közgyűlés felkéri a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
határozat  1.  pontjában  foglaltak  végrehajtása  érdekében  a  START  mintaprogram 
megvalósítására irányuló pályázatot készítse elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

30./ Javaslat a településrendezési terv módosítás Térségi Kommunális Hulladéklerakó telep és 
környékét érintő előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár Benedek úr megkereste az 
önkormányzatot  a  Salgótarján  Térségi  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakó,  Állatmenhely  – 
Csókáspuszta telepének fejlesztésével kapcsolatban.

A fejlesztés többek között a csurgalékvíz tároló medence kapacitásának bővítésére irányul, amely a 
terep lejtési adottságok miatt csak a meglévő ingatlanon kívül a délről szomszédos ingatlanokon 
lenne lehetséges.

A hulladéklerakó fejlesztéséhez a településrendezési terv módosítása, ezen belül a szerkezeti tervlap 
és az egyik külterületi szabályozási tervlap módosítása szükséges.

A terv módosításának költségeit önkormányzat vállalja.
A határozati javaslat a Tervezési szerződés megkötésének engedélyezéséről szól.

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

A Közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 62/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  településrendezési  terve  Salgótarján  Térségi  Kommunális  Szilárd 

48



Hulladéklerakó,  Állatmenhely  -  Csókáspuszta  és  környékét  érintő  módosítására 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):  a  településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek.

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

31./ Javaslat  a  „Salgótarján  Észak  –  Dél  irányú  kerékpárút  kiépítése  II/A.  ütem”  című  
projekt kivitelezési  tevékenységéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  kivitelezési  munkálatok  elvégzésére  nyílt 
közbeszerzési eljárást indított.
Az  ajánlati  dokumentációt  hét  gazdasági  szereplő  vásárolta  meg,  akik  mindegyike  benyújtotta 
ajánlatát  a  felhívásban  meghatározott  időpontig.  Az  eljárás  során  beérkezett  -  legalacsonyabb 
összegű  ajánlati  árat  tartalmazó  –  érvényes  ajánlatban  szereplő  összeg  meghaladja  a  projekt 
kertében  rendelkezésre  álló  fedezetet.  A  közbeszerzési  eljárást  csak  abban  az  esetben  lehet 
eredményessé  nyilvánítani,  amennyiben  a  megfelelő  fedezet  az  Önkormányzatnak,  mint 
ajánlatkérőnek rendelkezésére áll.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fekete Zsolt képviselő úrnak ad szót. 

Fekete Zsolt: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy ettől a napirendi ponttól kezdődően 6 napirendi pont 
tárgyalásánál a szocialista frakció tartózkodik. Nem a napirendi pontok tartalma miatt, hanem azért 
mert az ülés előtt kapták meg az előterjesztéseket. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tudomásul veszi a frakció álláspontját. 

A Közgyűlés 9 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 63/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  „Salgótarján 
Észak  –  Dél  irányú  kerékpárút  kiépítése  II./A  ütem”  című  ÉMOP-5.1.3-11-2011-0002 
azonosítószámú  pályázat  kivitelezési  munkálataira  vonatkozó  vállalkozói  szerződés 
megkötésére legfeljebb bruttó 189.563.131.- Ft erejéig.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés vállalja, hogy a teljes fedezethez szükséges hiányzó 14.272.118 Ft összeget az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítani fogja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

32./ Javaslat  a  Tó-Strandi  műfüves  pályához  kapcsolódó  együttműködési  megállapodás  
jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2012. márciusában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó 
Szövetség  Országos  Pályaépítési  Programjára  benyújtott  pályázatot,  amely  tartalmazza  a 
Salgótarján,  2435  hrsz-ú  Tó-strandi  sporttelep  salakos  pályáján  egy  nagyméretű  valamint  a 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Arany János Tagiskola udvarán egy közepes 
méretű műfüves labdarúgó pálya létrehozásának tervét. 

A Tó-standi  pálya  esetében,  az  MLSZ által  megküldött  megállapodás  tervezetét  a  Közgyűlés  a 
164/2012. (VIII.23.) Öh. sz. határozatával elfogadta. A határozat elfogadását követően az MLSZ 
jelezte,  hogy a Tao.  22/C § (6)  bekezdése értelmében  az  Önkormányzatnak hozzá  kell  járulnia 
ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásban az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
A fentiek alapján a Tó-strandi sporttelepen létrejövő pálya átadásához szükséges a melléklet szerinti 
megállapodás jóváhagyása, amely már tartalmazza a jelzálogjog bejegyzésének kötelezettségét.
Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a  Tó-strandi  műfüves  pálya  elkészült,  és  a  napokban  lesz  a 
hivatalos átadása, melyről a képviselők értesítést kapnak. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Huszár Máté képviselő úr visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 64/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labdarúgó Szövetség és Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  között,  a  Salgótarján,  2435  hrsz-ú  Tó-strandi  sporttelep  salakos 
pályáján  nagyméretű  (111 m x  72  m)  műfüves  pálya  megvalósítására  és  használatára  irányuló 
együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

33./ Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club által beadott pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője

Lőrincz Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club a látvány-csapatsport 
támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló Korm. rendelet 
alapján pályázatot kíván benyújtani a 2013/2014-es időszakra a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A 
pályázat  tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul melynek tartalma egy új könnyűszerkezetes 
sportcsarnok építése  a  100%-ban önkormányzati  tulajdonú,  Salgótarján  2429 hrsz.-ú,  Tó-Strand 
elnevezésű ingatlan1 ha 2510 m2 területű részletén.
Az  Egyesület  által  kidolgozott  sportfejlesztési  program  tartalmazza  a  Kézilabda  csarnok 
felépítésének – a  2.  melléklet  szerinti  -  költségeit  előreláthatólag  600.000.000.-Ft  összegben.  A 
kérelem  jóváhagyása  esetén  az  Egyesület  a  bekerülési  költség  70  %-ának,  azaz  420.000.000.- 
forintnak megfelelő összegű támogatásra válik jogosulttá adókedvezmény formájában. 
A fennmaradó 180.000.000.  -  Ft  önerő biztosítását  az Egyesület  vállalja  magára.  A jóváhagyás 
feltétele, hogy az Egyesület vállalja: a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az 
adókedvezmény  alapjául  szolgáló  beruházás  révén  üzembe  helyezett  ingatlan  sportcélú 
hasznosítását fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának – jelen esetben az 
Önkormányzatnak – előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam 
javára  az  ingatlan-nyilvántartásba  az  igénybe  vett  adókedvezmény  mértékéig  jelzálogjog  kerül 
bejegyzésre.
Az  ingatlanon  tervezett  fejlesztés  érinti  a  „Salgótarján  Tóstrand  területen  megvalósítandó 
Salgótarjáni  Aquavital  Élménypark,  Kulturális-,  és  Egészségcentrum  kialakítása”  néven 
megvalósítandó  fejlesztési  projektet,  ezért  a  Gama-Aqua  Ingatlanfejlesztő  és  Beruházó  Kft 
képviselőivel  egyeztetést  kezdeményeztünk,  amely  során  a  felek  megállapították,  hogy a  hazai 
pályázati  lehetőségek  hiánya,  valamint  a  bankszektor  projekt-finanszírozási  képességének 
szűkössége következtében a Kft. a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek – rajta kívülálló okok 
miatt - sem jelen megállapodás tervezet aláírásakor, sem a közeljövőben nem tud eleget tenni, ezért 
a város- és fejlesztéspolitikai szempontokat is figyelembe véve az együttműködési megállapodás 
közös  megegyezéssel  történő  megszüntetésére  tettek  javaslatot,  amelyet  jelen  előterjesztés 
határozati javaslatának 1. melléklete szerinti megállapodás tartalmaz. 
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Ezzel  párhuzamosan  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  vezetésével  szakmai  és 
városvezetési team ült össze a strand fejlesztésével kapcsolatban. A Kft. kidolgozott egy hosszú távú 
programot, amelyet szakmailag véleményezett a városvezetés. A Közművelődési Nonprofit Kft. azt 
a  feladatot  kapta,  hogy a  2013-as  évben a  strandszezon megkezdése  előtt  végezze  el  azokat  a 
munkálatokat  -  a  városban  működő  többségi,  vagy  100%-os  önkormányzati  tulajdonú  cégek 
bevonásával –,  amelyek használhatóvá teszik a strandot a követő strandszezonban. Első lépésként a 
strand bekerítése, illetve az öltöző, mellékhelyiségek rendbetétele szükséges ahhoz, hogy a strand 
biztonsággal  és  kulturált  körülmények  között  használható  legyen.  Reméli  a  hosszú  távú 
fejlesztésekről mihamarabb beszámolhat a Közgyűlésnek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 65/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a GAMA-AQUA Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. között 2010. december 
16. napján létrejött, a Salgótarján Megyei Jogú Városban a Salgótarján-Tóstrand és környéke 
fejlesztésének keretében ,,Salgótarján Tóstrand területen megvalósítandó Salgótarjáni Aquavital 
Élménypark,  Kulturális-  és  Egészségcentrum  kialakítása”  néven  városfejlesztő  beruházásra 
vonatkozó  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséhez  a  határozat  1. 
mellékletében foglalt megállapodás szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub (3102 
Salgótarján, Erkel köz 38. a továbbiakban: Egyesület) által a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
(a  továbbiakban:  MKSZ)  benyújtott,  a  látvány-csapatsportok  támogatásával  összefüggő 
sportfejlesztési program keretében tervezett beruházás megvalósítását támogatja. 
Az Önkormányzat a fenti fejlesztéshez támogatást nem nyújt, a beruházáshoz szükséges önerőt 
az Egyesület biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3./ A  Közgyűlés  a  sportfejlesztési  program  jóváhagyása  esetén  előzetesen  hozzájárul  az 
önkormányzat  tulajdonában lévő a 2429 hrsz-ú, Tó-Strand megnevezésű 60.220 m2 területű 
ingatlanra  az  Egyesület  által  igénybe  vett  adókedvezmény  mértékéig,  de  legfeljebb 
420.000.000.-  Ft,  azaz  Négyszázhúszmillió  forint  erejéig  a  Magyar  Állam  javára  történő 
jelzálogjog bejegyzéséhez.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  vállalja,  hogy  amennyiben  a  MKSZ  az 
Egyesület  által  benyújtott  sportfejlesztési  programot  jóváhagyja,  és  a  támogatási  igazolást 
kiállítja, a jelen határozat 3. pontjában meghatározott ingatlannak az 2. melléklet szerinti 1 ha 
2510 m2-nyi területét - mely tartalmazza a felépítmény beépített alapterületét és a hozzátartozó 
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kiszolgáló területet - 15 év időtartamra térítésmentes használatba adja az Egyesület részére. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a térítésmentes használatra és a beruházással érintett 
ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozó szerződést terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

34./ Javaslat  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzat  iskolaépületére  vonatkozó  használati  
szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti Alapítvány részére  
történő térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat és Somoskőújfalu Község Önkormányzata 2012. 
szeptember 27-én szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában lévő, 9873 hrsz.-ú, természetben 
3121 Somoskőújfalu,  Semmelweis  utca  2.  szám alatti  általános  iskolai  ingatlanra  vonatkozóan, 
melyet a Somoskőújfalu Község Önkormányzata közoktatási célra használt.
Somoskőújfalu polgármestere a 2013. március 22-én kelt levelében kezdeményezte, hogy a felek a 
Szerződést 2013. március 14-i hatállyal közös megegyezéssel szüntessék meg.

Ugyanakkor  emellett  kezdeményezte,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a 
somoskőújfalui iskolaépületre vonatkozóan kössön használati szerződést a Hibó Tamás Művészeti 
Alapítvánnyal 2013. március 15-től kezdődően a folyamatban lévő vagyonmegosztási perben hozott 
ítélet  jogerőre  emelkedéséig,  de  legfeljebb  a  2017.  augusztus  31-ig  terjedő  időre,  a  két 
önkormányzat között korábban létrejött használati szerződésben foglalt feltételekkel.

Az  Alapítvány  a  köznevelésért  felelős  miniszterrel  2012.  augusztus  31-én  közoktatási 
megállapodást  kötött,  melynek alapján az alapfokú oktatást  a  Somoskőújfalui Község Általános 
Iskolájában 2012. szeptember 1-jétől 2017. augusztus  31-ig terjedő időszakban fenntartóként  az 
Alapítvány látja el. 

Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  2013.  március  14-én  az  Alapítvánnyal  az  intézményre 
vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött, melyben vállalta, hogy amennyiben az általános 
iskola  tulajdonjogát  megszerzi,  az  ingatlant  a  2017.  augusztus  31-ig  szóló  határozott  időre  az 
Alapítványnak térítésmentes használatba adja.

A fentiek alapján javaslja, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá a Somoskőújfaluval kötött használati  
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez és az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Somoskőújfalu, Semmelweis utca 2. szám alatti általános iskola elnevezésű ingatlanra vonatkozóan 
használati szerződés megkötéséhez az Alapítvánnyal azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat sem 
a  kötendő  használati  szerződés  hatályba  lépése  előtt,  sem  a  szerződés  hatálya  alatt  az  épület 
működtetéséhez,  üzemeltetéséhez  önkormányzati  költségvetési  támogatást  nem  biztosít,  a 
működtetéssel és üzemeltetéssel összefüggő költségek megfizetése nem terheli.  Az ingatlanra az 
ingatlan-nyilvántartásban  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  javára  használati  jog  van 
bejegyezve, ezért az Alapítvánnyal kötendő szerződés csak a használati jog törlését követően léphet 
hatályba.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 66/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és Somoskőújfalu Község Önkormányzata között az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát  képező,  Salgótarján,  9873  helyrajzi  számú  nyilvántartott,  természetben  3121 
Somoskőújfalu,Semmelweis u. 2. szám alatt található „általános iskola” megnevezésű ingatlan 
térítésmentes használatára vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
határozat 1. mellékletében foglalt megállapodás szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  17/1996.  (IV.29.)  Ör.  sz.  rendelet  39/A.  §-a  alapján 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  önkormányzata  és  Somoskőújfalui  Község Önkormányzata 
között  folyamatban  lévő  vagyonmegosztási  perben  hozott  ítélet  jogerőre  emelkedéséig,  de 
legfeljebb  a  2017.  augusztus  31.  napjáig  a  Hibó  Tamás  Művészeti  Alapítvány  részére 
térítésmentes használatába adja az 1. pontban meghatározott ingatlant köznevelési közfeladat 
ellátása céljából a 2. mellékletben foglalt megállapodás szerint.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sem a kötendő használati szerződés hatályba 
lépése  előtt,  sem  a  szerződés  hatálya  alatt  az  épület  működtetéséhez,  üzemeltetéséhez 
önkormányzati  költségvetési  támogatást  nem  biztosít,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatát  a  működtetéssel  és  üzemeltetéssel  összefüggő  költségek  megfizetése  nem 
terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

35./ Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek 
megszerzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. 2008-ban értékesítette az Ipari Parkban lévő 
39.523  m2  nagyságú  kivett  beépítetlen  területet  és  az  5.000  m2 nagyságú  kivett  ipari  park 
megnevezésű területet. Az értékesítés óta a tulajdonos gazdasági társaság beruházást a területen nem 
végzett, sőt időközben felszámolás alá került. A felszámoló hat alkalommal hirdette meg pályázat 
keretében a tárgyi ingatlanok értékesítését. A jelenlegi pályázati kiírás szerint a területek irányárai 
nettó  38.500  e  Ft  és  nettó  4.900  e  Ft,  az  első  kiíráshoz  képest  annak  29%-a.  A két  terület  
megvásárlása összesen nettó 43.400 e Ft-ba (bruttó 55.118 e Ft) kerül (átlagosan: 1.238,- Ft/m2). Ez 
az ár a jelenlegi árak mellett igen kedvező, mivel azok teljes közművel ellátott építési telkek. Az 
önkormányzatnak célszerű lenne a területek megszerzése a szabad vállalkozási zónák érdekében, 
hogy  alternatívát  és  területeket  tudjon  adni  a  betelepülő  vállalkozásoknak.  A  területek 
megszerzéséhez szükséges forrást bruttó 55.118.000 Ft-ot a költségvetésben meg lehet teremteni a 
térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának 
elszámolási maradványából.
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Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

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

Szabó  Ferenc  Gábor: Felhívja  a  képviselő-társak  figyelmét  az  előterjesztésre,  mert  véleménye 
szerint fontos lépést tartalmaz. A terület megszerzése munkahelyek teremtése miatt is  fontos  lenne. 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az utóbbi időben Polgármester Asszonnyal és Alpolgármester 
Úrral  számos városi  cégnél  jártak.  Valamennyi  társaság fejlesztésben,  bővítésben  gondolkodik. 
Véleménye szerint az előterjesztés tartalma olyan célt szolgál amit támogatni kell. Kéri az ellenzéki 
képviselőket,  annak  ellenére,  hogy  korábban  arról  nyilatkoztak,  hogy  a  következő  napirendek 
tárgyalásánál tartózkodnak, támogassák ezeket az elképzeléseket. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és  beszámol  a cégek látogatása során 
nyert tapasztalatokról. Elmondja, hogy jó néhány Salgótarjánban működő vállalkozás vezetőjével 
találkoztak, és megnézték a cégek munkáját, illetve beszélgettek további terveikről. Mindezt azzal a 
céllal,  hogy  a  cégeknek  milyen  stratégiai  elképzeléseik  vannak  a  jövőt  illetően,  hiszen  az 
önkormányzatnak lehetősége van egy gazdasági stratégia megtervezésére és benyújtására a szabad 
vállalkozási zónák kapcsán. 
Tény,  hogy  Salgótarjánban  magas  a  munkanélküliek  száma,  de  ő  maga  is  meglepődött,  hogy 
ezeknél  a  cégeknél  bővítések,  fejlesztések  történtek.  Javasolja  az  ellenzéki  képviselő-társainak, 
hogy beszélgessenek a cégvezetőkkel ők is. Ezt akár  a Gazdasági Bizottság ülésén is megtehetik, 
hiszen a bizottság kezdeményezésére ülésről-ülésre újabb  cégcsoportot hív meg. Sajnos nincs a 
köztudatban az az információ, hogy az itt működő cégek hogyan élték meg a gazdasági válságot. 

Kérte a munkatársakat, hogy a találkozók végeztével készítsenek kimutatást arról, hány munkahely 
született az elmúlt két évben Salgótarjánban. A vállalkozások jó része csendben végzi a munkáját, 
és teremt munkahelyet a Salgótarjánban és térségében élőknek. 

Némelyik  cég  azért  nem  tudott  részt  venni  az  önkormányzat  által  meghirdetett  50  milliós 
pályázaton, mert a fejlesztett létszámnak több, mint a fele nem volt helyi munkaerő. Mindez amiatt, 
mert Salgótarjánban nem talált olyan szakképzett munkaerőt, amilyenre a feladatellátáshoz szükség 
lett  volna,  ezért  a  környező  településekről  hozott  be  munkaerőt.  Ezek  a  vállalkozások  nagyon 
számítanak a kormányzati támogatásokra, a vállalkozási zónák kapcsán megnyíló lehetőségekre. 

Nagyon örültek a cégek az önkormányzat  ösztöndíj-rendszerének.  Szívesen együttműködnek az 
önkormányzattal, mert fontosnak tartják, hogy biztosítva legyen a jól képzett szakember utánpótlás. 
Vállalják  azt,  hogy  az  ösztöndíjban  részesülő  fiatalok  náluk  töltsék  szakmai  gyakorlatukat. 
Érdekük, hogy általuk kinevelt szakemberek érkezzenek vissza a céghez a képzést követően. Szabó 
Ferenc képviselő úrnak adja meg a szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 50 milliós keret újra rendelkezésre áll. A a 
VOSZ és a Kamarák véleményét kikérve, új kondíciókkal, ismét pályázatot írnak ki.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fontosnak tartja, hogy olyan feltételekkel írják ki a pályázatot, hogy 
azt minél több cég igénybe tudja venni. Méhes András képviselő úrnak adja meg a szót. 

Méhes  András: A frakciójuk  megfontolta Szabó  Ferenc  képviselő  úr  javaslatát,  és  mivel  az 
előterjesztés valóban azt a célt szolgálja, hogy kínálatot adjon a cégeknek a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatban, meg fogják szavazni. 
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Ugyanakkor jelzi, hogy a közgyűlés tagjai 7 darab előterjesztést kaptak meg pótlólag, és 4 darabot 
az ülést megelőzően  osztottak ki. Kéri csökkenteni a pótlólag kiküldött és a helyszínen kiosztott 
előterjesztések  számát  annak  érdekében,  hogy az  anyagot  át  lehessen  tanulmányozni,  és  közös 
álláspontot lehessen kialakítani. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Egyetért  képviselő úr  felvetésével.  Ő sem szereti  a későn érkező 
előterjesztéseket,  de itt azt kell mérlegelni, hogy a munkaterv szerinti közgyűlések között legyen-e 
tartva még egy rendkívüli közgyűlés a pótlólag érkező anyagok miatt.  A képviselők munkahelyi 
elfoglaltságai miatt nehezen lehetne megvalósítani. Ezek az előterjesztések a város javát szolgálják, 
ezért nem akadályozza meg, hogy bekerüljenek adott közgyűlésre. Ennek ellenére megpróbálják az 
észrevételt orvosolni.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 67/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a salgótarjáni 6225/14 hrsz-ú, 39.523 
m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű terület nettó 38.500 e Ft, és a 6225/15 hrsz-
ú, 5.000 m2 nagyságú kivett ipari park megnevezésű terület nettó 4.900 e Ft áron történő meg
szerzését. A területszerzéshez szükséges legfeljebb bruttó 55.118 e Ft forrás figyelembevételé
vel felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti pályázat aláírására, a kapcsolódó jog
nyilatkozatok megtételére, nyertesség esetén az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t az 1. melléklet  
szerinti pályázat benyújtására, valamint a pályázat bontásán való részvételre.
Határidő: benyújtásra: 2013. április 02.

bontásra: 2013. április 05.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti összegre vonatkozóan az önkor
mányzat 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Közgyűlés 
elé.
Határidő: a Közgyűlés 2013. áprilisi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

36./ Javaslat  szervezetfejlesztésre  vonatkozó   ÁROP-1.A.5-2013.  kódszámú  pályázat  
benyújtására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Államreform  Operatív  Program  idén  ismét  meghirdeti  az 
önkormányzatok szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatát,  annak a  kiírásnak a  folytatásaként, 
melyet 2009-2011. között mi is megvalósítottunk a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére és 
társadalmi kapcsolatainak megerősítésére vonatkozóan. A pályázat tervezetét március 22-én tették 
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közzé,  jelenleg társadalmi  egyeztetése zajlik.  A pályázat  -  figyelembe véve az önkormányzatok 
feladatkörében, jogkörében 2013. január 1-jétől bekövetkező változásokat - lehetőséget nyújt arra, 
hogy az új kihívások függvényében az önkormányzatok növeljék a feladatellátás hatékonyságát. 

A közigazgatás  átalakulása  során  meghatározott  államigazgatási  feladatok  a  járási  hivatalokhoz 
kerültek,  a  polgármesteri  hivatalok  tevékenységének  hangsúlya  a  településfejlesztés, 
településüzemeltetés,  vállalkozásfejlesztés  és  közösségfejlesztés  felé  fog  eltolódni.  A feladat-és 
hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok fokozottabb figyelmet fordítsanak a 
település-menedzsment  gyakorlat,  valamint  a  munkatársak  ezzel  kapcsolatos  készségeinek 
fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső 
együttműködésének  fejlesztésével  fontos  a  polgármesteri  hivatalok  működése  folytonosságának 
biztosítása, a működési színvonal megőrzése és fejlesztése és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és 
módszerek adaptálása.

A pályázat  hozzájárul  annak a szemléletváltásnak a  kialakulásához,  hogy az  önkormányzatok a 
lakossági  igényekből  kiindulva,  az  állampolgárok  számára  közszolgáltatásokat  nyújtó 
szervezetekkel szorosan együttműködve dolgozzák ki azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel a 
szolgáltatások minőségét javítják.

A támogatás formája működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: 100 %. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Salgótarján tekintetében 
előreláthatólag maximum 40 millió Ft. A projekt futamidejét 18 hónapra tervezzük. 

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 8 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 68/2013.(III.28.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  az  ÁROP-1.A.5-2013.  kódszámú, 
„Szervezetfejlesztés  a  konvergencia  régiókban  levő  önkormányzatok  számára”  című  pályázat 
benyújtásával. Az igényelt támogatás 40 millió Ft.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirend tárgyalására zárt ülésen 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.

ZÁRT ÜLÉS
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Székyné dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  nyilvános  ülésen  folytatja  munkáját.  Tájékoztatja  a 
Közgyűlést, hogy a zárt ülésen az „Év rendőre” elismerő cím adományozásáról döntött közgyűlés, 
melynek átadása a következő közgyűlésen történik. 

Az ülésre interpelláció nem érkezett.  Több képviselő jelezte hozzászólását. Először  Szabó Ferenc 
képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc Gábor: Március 15-én a nemzeti ünnep alkalmából – mivel az intéző bizottság elnöke 
– kitette a házukra a nemzeti színű zászlót. Nem sok háznál követték példáját. Választókörzetén 
végigment  és  egy kis  statisztikát  állított  össze  arra  vonatkozóan,  hogy hány helyen van zászló 
kitéve. Sajnos ez a szám a 10%-ot sem érte. Felolvassa azokat a címeket, ahol a zászlókat kitűzték 
és megköszöni a közös képviselők munkáját. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Méhes András képviselő úrnak adja meg a szót. 

Méhes András: Eötvös Mihály alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a Kistarján út 4. előtt a   levezető 
lépcsősor mikor kerül felújításra, milyen tájékoztatást adhat a lakóknak. 

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

Eötvös Mihály: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy amint az időjárás megengedi  elkezdődik a teljes 
Arany János út, Kistarján út lépcsőinek és a járdáinak felújítása. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a válaszadást, majd  Turcsány László képviselő úrnak 
adja meg a szót. 

Turcsány László: Választópolgári kérésnek tesz eleget. Kéri, a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a 
piaci árusító pavilonok tulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot a gazdasági helyzet változásának és a 
nagy bevásárló központok megjelenése kapcsán.

A másik kérést a VGÜ Kft. felé tolmácsolja. Czene Gyula úr a kérése, hogy a Rózsa Ferenc út 
végére  egy kisebb konténert  helyezzenek ki,  mert  nagyrészt  idős  emberek lakják  a  körzetet  és 
számukra nehéz a nagyobb hulladékok eljuttatása a kihelyezett konténerhez. 
Ehhez kapcsolódóan további kéri, hogy biztosítsák a konténerek őrzését annak érdekében, hogy a 
szemetet ne hordják szét. 

Végül  tájékoztatja  a  Közgyűlést  arról,  hogy  április  2-án  kedden  16.00  órától  a  József  Attila 
Művelődési Központban lesz egy autizmus világnapi rendezvénysorozat, ahová minden érdeklődőt, 
érintettet szeretettel vár. Megköszöni Polgármester Asszonynak, a Közművelődési Nonprofit Kft. 
vezetőjének  azt  az  együttműködést  és  segítséget,  amit  ennek  a  napnak  a  megrendezéséhez 
nyújtottak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Városunk Képes Magazinban egy 
hosszabb összeállítás szól az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központról, a salgótarjáni autista 
gyermekek fejlesztése érdekében végzett munkájukról. 

A VGÜ Kft.  lomtalanítási  akcióját  a  médiában feltétlenül  meg kell  jelentetni,  akár  a  Városunk 
újságban, akár a Városi Televízióban. Fekete Zsolt képviselő úrnak adja meg a szót. 

Fekete Zsolt: Salgótarján 3 macskaköves utcájára hívja fel a figyelmet. A Karancs útra, az Aknász 
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útra  és  a  Május  1.  út  iskola  melletti  részére.  Javasolja  ezen  utcák  „macskaköves”  állapotának 
megőrzését,  ugyanakkor  kérése  a   Foglalkoztatási  Kft.  felé,  hogyha  lehetséges  a  START 
munkaprogram  keretében  történjen  meg  az  utcák  felújítása,  a  hiányzó  macskakövek  pótlása. 
Fontosnak tartja az országzászlóhoz kivezető út felújítását.  Ezzel értéket őrizhetne meg a város, 
ugyanakkor a rászorultaknak munkalehetőséget biztosítana. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. Az elképzelést maximálisan támogatja, 
de sajnos nagyon költséges lenne ezeknek az utaknak a felújítása,  bár  ez lenne a  legideálisabb 
megoldás. A salgótarjániaknak különösen fontos lehet az eredeti állapot megtartása amiatt is, hogy 
maga a macskakő és az elnevezése Salgótarjánhoz köthető, hiszen a macskalyuki bányának volt a 
terméke. Szakemberek vizsgálják a helyreállítás lehetőségét és amint javaslatot tesznek tájékoztatja 
a Közgyűlést. Szabó Ferenc képviselő úrnak adja meg a szót. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Képviselő-társa  megszólítására  reagál.  Véleménye  szerint  a  bérleti  díjak 
megállapítása a Vásárcsarnok vezetőjének a kompetenciája. Ígéretet tesz arra, hogy fölveszi vele a 
kapcsolatot. 
A lomtalanítás  témájához  kapcsolódva  elmondja,  hogy a  lomtalanításnak  van  egy nálunk  nem 
nagyon használt formája, amit a nyugati országok jó részében alkalmaznak. Ez a „garázs-sale”, amit 
elsősorban családi házas övezetekben alkalmaznak. Ennek az a lényege, hogy időnként mindenki 
kiteszi a háza, garázsa elé a már fölöslegessé vált dolgait árusításra, amit névleges összegen meg 
lehet vásárolni. Véleménye szerint ez egy követendő példa lehetne, bár nem tudja, hogy jogszabály 
ezt lehetővé teszi-e. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, Fekete Zsolt képviselő úrnak adja meg a 
szót. 

Fekete  Zsolt: Javasolja,  nyissák  meg  a  piacot  egy  vasárnap  a  gyerekek  előtt,  ahol  legális 
játékcserére adnának lehetőséget. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Jó  ötletnek  tartja  és  ígéri,  hogy  továbbítják  a  Vásárcsarnok 
vezetőjének  a  felvetést.  Németországban  az  iskolás  gyerekek  kifejezetten  jó  zsebpénzszerzési 
lehetőségként élik meg a bolhapiacot, és a felnőttek is nagyon szeretik. A felvetés okán javasolja 
Szabó  Ferencnek  a  Gazdasági  Bizottság  elnökének,  hogy  érdemes  lenne  a  piaci  árusítókat, 
pavilonbérlőket  is  meghívni  egyszer  bizottsági  ülésre  és  beszélgetést  kezdeményezni  velük  a 
témában. Szabó Ferenc képviselő úrnak adja meg a szót. 

Szabó  Ferenc  Gábor: A  Vásárcsarnok  vezetőjének  tájékoztatása  szerint  már  próbálkoztak 
bolhapiaccal, de a gyér érdeklődés miatt nem rendszeresítették ezt a programot. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  a 
legközelebbi  ülés  várható  időpontja  április  25.  Megköszöni  képviselő-társainak a  Közgyűlésben 
végzett tevékenységüket, mindenkinek áldott, békés húsvétot kíván. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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