
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

7. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 25-ei üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Köszönti az ülésen megjelenteket. A Közgyűlés 15 tagjából 14 fő
jelen van, Ercsényi Ferenc képviselő úr előzetesen bejelentette távolmaradását. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés határozatképes.  

A napirendi pontok tárgyalása előtt,  az előző közgyűlés döntésének megfelelően, az év rendőre
elismerő cím átadására kerül sor. Az év rendőre elismerő címben Hajdú Szilárd rendőr törzszászlós
úr  részesül,  akit  köszönt  a  közgyűlésen.  Hajdú  Szilárd  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály, Járőr- és Őrszolgálati Alosztály járőrvezetője. 1996.
szeptemberében kezdte meg szolgálatát a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon járőrként. Kiemelkedő
munkájának  és  elhivatottságának  köszönhetően,  2003-ban  járőrvezetővé  nevezték  ki.  Ebben  a
beosztásában magas színvonalon irányítja járőrtársai munkáját. Mentorként több gyakorlaton lévő
fiatal tanulónak mutatott példát szakmai tudásával, emberi hozzáállásával. Szolgálata ellátása során,
folyamatosan a  városlakók érdekét  szem előtt  tartva keresi  a  közrendet  zavaró eseményeket  és
személyeket.  Intézkedései  során  határozott,  hatékony  és  polgárbarát.  Az  eltelt  évek  alatt  több
tettenérés és elfogás kapcsolódik a nevéhez. Szakmai felkészültségével, bátorságával, kiemelkedő
személyes teljesítményével hozzájárult a város közbiztonságának javításához. A rendőr törzszászlós
a szolgálati jogviszonyban eltöltött 17 éve alatt bebizonyította, hogy a rendőri munkát hivatásának
tekinti.  Szakterületén  átlag  feletti  színvonalon,  maximális  odaadással,  igényesen  hajtotta,  hajtja
végre  a  rábízott  feladatokat.  Munkája,  szakmai  tudása,  humánus  és  következetes  stílusa  miatt
alárendeltjei és feljebbvalói is tisztelik, elismerik, méltónak tartják az elismerő cím elnyerésére. A
fentiek alapján,  kiemelve a 2012-ben végzett  kimagasló teljesítményét,  adományozta Közgyűlés
Hajdú Szilárd rendőr törzszászlós úrnak „Az év rendőre” elismerő címet. 
Az oklevél átadását követően gratulál a kitüntetettnek, majd köszönti Ponyi Béla urat, a Salgótarjáni
Rendőrkapitányság vezetőjét és megadja neki a szót. 

Ponyi Béla: Megköszöni az év rendőre díj adományozását, mely véleménye szerint is a legméltóbb
helyre került. Megköszöni továbbá a Közgyűlésnek a térfigyelő kamerák működtetését, figyelését.
Tájékoztatja  a  közgyűlést  az  elmúlt  napon  történt  tettenérésről,  mely  köszönhető  a  térfigyelő
kameráknak,  a  szolgálatot  teljesítő  rendőr  zászlósnak és  a  közterület-felügyelet  kollégájának.  3
gyanúsan viselkedő hölgyet észleltek a buszmegállóban ezzel tetten érve azt a 3 zsebtolvajt, akik
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valószínűleg ebben az évben az összes zsebtolvajlással gyanúsíthatók. Egyelőre 10  bűncselekmény
felderítésénél tart a rendőrség, de várhatóan 40-50 bűncselekményre fog nőni ezeknek a száma. Ezt
azért  említette  meg,  mert  ezeket  a  bűncselekményeket  lehet  a  legnehezebben   földeríteni.
Mégegyszer megköszöni a közgyűlés támogatását és a kollégák hatékony munkáját. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást.  Megnyugtatónak  tartja,  hogy  a
kamerarendszer  kiépítésére,  bővítésére,  fejlesztésére  fordított  forrás  egy  megtérülő  beruházás.
Felhívja a figyelmet, hogy mindenki őrizze értékeit. Megköszöni a tájékoztatást és a részvételt a
kapitányságvezető úrnak és Hajdú Szilárd törzszászlós úrnak.

Tájékoztatja a Közgyűlést a Stécé Kávéházban 17 órakor kezdődő programról.   Egy évvel ezelőtt
alakult  meg a Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja, amely erről az évfordulóról egy
nagyszabású  rendezvény  keretében  emlékezik  meg.  A  programon  prominens  személyiségek
jelennek meg. A klub bemutatkozik – nemcsak szóban, hanem filmösszefoglalókkal, fényképekkel
és változatos kultúrműsorral is – immáron a nagyközönségnek is. A Klub elnöke Sulyok László úr,
akit köszönt, majd szót ad neki, hogy tájékoztassa a közgyűlést a mai rendezvényről.

Sulyok László: Megköszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy a Panoráma Világklub Nógrád Megyei
Társklubjának az elnöke.  A klubhálózat 10 évvel ezelőtt jött létre, és ma már szerte a nagyvilágban
88  társklubja  működik  Indiától  kezdve.  Céljuk,  hogy  a  világban  szétszóródott  magyarságot
összefogják, helyzetbe hozzák, a magyar szellemi és tárgyi értékeket őrizzék, ápolják. Szeretettel
meghív mindenkit a 17 órakor kezdődő bemutatkozó rendezvényre. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Sulyok László úrnak a bemutatkozást és a közgyűlés
tagjai nevében átveszi a meghívót. 

Ezt  követően  a  tárgysorozatra  vonatkozóan  módosító  javaslattal  él.  Az  államháztartásról  szóló
törvény  2013.  január  1-jén  hatályos  24.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmében  a  következő  évre
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a közgyűlésnek. Ennek
megfelelően  elkészült  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetési  koncepciója.  Az  előterjesztés
megküldését  követően  az  önkormányzatok  és  különösen  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége
kezdeményezésére,  hétfőn  a  parlament  meghozta  döntését  a  tekintetben,  hogy meghallgatva  az
önkormányzatok  kérését,  hozzájárult  részben  a  házszabálytól  való  eltéréshez,  részben  az
államháztartási  törvény módosításához.  A módosítás értelmében a polgármester  a következő évi
költségvetési koncepciót október 31-ig köteles a képviselő-testületnek benyújtani. Az elfogadott, de
még  ki  nem hirdetett  törvénymódosításra  tekintettel  (az  Országgyűlés  elnöke már  megküldte  a
Köztársasági  elnöknek  aláírásra)  javasolja,  hogy  a   meghívóban  3.  napirendi  pontként  jelzett
„Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének koncepciója és a részletes költségvetés
elkészítésének követelményei” című előterjesztés kerüljön le a tárgysorozatból,  majd 4 napirend
felvételére tesz javaslatot. Ezek a következők: 25. napirendként ”Javaslat Salgótarján megyei jogú
város helyi közösségi autóbusz-közlekedés közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat módosítására”
című  előterjesztés,  26.  napirendként  „Javaslat  a  víziközmű-vagyon  önkormányzat  tulajdonába
történő átszállásáról és a víziközmű-vagyon üzemeltetéséről szóló megállapodások módosítására”
című előterjesztés, 27. napirendként ”Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására” című előterjesztés,  valamint   28.  napirendként  ”Javaslat  a Salgótarján
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására” című előterjesztés. 

A módosításokkal értelemszerűen módosul a napirendek sorszámozása. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 
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1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2012. év 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

2. Beszámoló a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési
szerveknél 2012-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

3. Javaslat az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj alapítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4. a) Javaslat  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  
önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

             
b) Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  hosszútávú  

vagyongazdálkodási tervének elfogadására (2013-2022.)
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

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

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

7. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/2012. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

8.a) Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására
vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet módosítására 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Javaslat  a  Közgyűlés  61/2013.  (III.  28.)  Öh.  sz.  határozatával  bontásra  kijelölt  
lakások érvényes szerződéssel rendelkező bérlői számára cserelakás felajánlására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9. Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságokkal  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. a) A Salgó Vagyon Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi prémiumfeladatainak  

értékelésére és 2013. évi prémiumfeladatainak kiírására
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d) Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  főkönyvelőjének  2012.  évi  prémiumfeladatainak  
értékelésére,  a  gazdasági-,  és  műszaki  igazgatójának  2012.  II.  félévi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője
- a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója
-  a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója 
- a Salgó Vagyon Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálója

11. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi 

prémiumfeladatainak értékelésére, a 2013. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft könyvvizsgáló

12. a) A Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója
b) A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: Simon  Lajos,   a  Salgótarjáni   Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  
igazgatója

c) Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatainak 
kiírására

d) Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  közművelődési  szakmai,  
sportszakmai,  valamint  gazdasági  és  műszaki  igazgatóhelyettese  2012.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatok kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. közművelődési szakmai igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. gazdasági és műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft sportszakmai igazgató-helyettese
- Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

13. a) A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezetője  2013.  évi  

prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
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- a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálója

14.a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető 
igazgatója

b) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi  
célfeladatainak értékelésére 

c) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki  
igazgatóhelyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági igazgató-helyettese
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelő bizottságának  elnöke
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. könyvvizsgálója

15. a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2012. 
évi prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. könyvvizsgálója

16. a) A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2012. évi éves 
beszámolója
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b) Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi prémiumfeladatainak 
értékelésére 

c) Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2012.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a VGÜ Kft. gazdasági igazgató-helyettese
- a VGÜ Kft. vállalkozási igazgató-helyettese
- a VGÜ Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a VGÜ Kft. könyvvizsgálója

17. 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
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló
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18. Javaslat a „GeoTur -  A Novohrad - Nógrád Geopark ökoturisztikai  fejlesztése” című  
(ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001  azonosítószámú)  projekt  keretében  történő  
biztosítéknyújtási garancia átvállalására, ingatlan-jelzálog formájában
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

19. Javaslat  a  Salgótarján,  Észak  –  Dél  irányú  kerékpárút  II/B  ütem  megvalósításához  
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

20. Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendeletben közzétett 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

21. Javaslat a „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című projekttel 
kapcsolatos együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

22. Javaslat az Egészségügyi-Szociális Központ további működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

23. Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kapcsolatos  
döntések  meghozatalára
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

 
24. Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

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

25. Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26. Javaslat a víziközmű-vagyon önkormányzat tulajdonába történő átszállásáról  és  a
víziközmű-vagyon üzemeltetéséről szóló megállapodások Módosítására
 Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

27. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése nincs. 
Kérdés, észrevétel nem érkezett. 
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A Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2012. év 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a napirend tárgyalásához meghívott Mesterné Berta Ildikó
könyvvizsgálót. A 2013-as költségvetés tárgyalásakor többször szóba került a 2012-es költségvetés
várható  teljesítésének  eredménye,  mert  a  rendelkezésre  álló  számadatok alapján  lett  tervezve  a
2013-as  költségvetés.  Látható  volt,  hogy a  folyóévi  bevételek  fedezik  a  folyóévi  kiadásokat  a
kormányzati  támogatásnak  köszönhetően.  2012-ben  94  millió  Ft  érkezett  Salgótarjánba  az
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetbe  került  önkormányzatok  megsegítése  címen,  majd  1,2
milliárd Ft az ún. belügyminisztériumi keretből külön támogatásra egy összegben 300 millió, majd
900 millió Ft az év végén. Így az önkormányzat  pénzmaradvánnyal nyitotta a 2013-as esztendőt.
Minimális volt a hitelfelvétel, így összehasonlítva a 2011-es esztendővel,  a működésre szánt hitelek
szempontjából egy sokkal jobb esztendőt fog zárni az önkormányzat. Ezek az adatok a februári
közgyűlésen még hipotézisek voltak, a végleges számok hiányában. A törvény értelmében áprilisra
készítik el az önkormányzatok a mérleget. 

Az előterjesztésből kiderül, hogy az önkormányzati bevételek meghaladták a 12 milliárd Ft-ot. A
teljes bevételi összeg 12 milliárd 617 Ft volt, a kiadási összeg pedig 10 milliárd 914 millió Ft. A
2011-es hitelfelvételhez képest 2012-ben 1,1 milliárd Ft-tal, kevesebb hitelfelvétel történt ami nagy
előrelépés,  hiszen éveken keresztül azzal küzdött a közgyűlés, hogy a működéshez befoltozza a
lyukakat,  csökkentse  a  kiadásokat.  Ezt  sohasem  sikerült  úgy  megvalósítani,  hogy  ne  kelljen
működési  hitelt  felvenni.  Ezt  a  problémát  2010.  óta  a  kormányzat  segítségével  próbálta  az
önkormányzat megoldani. 

A hitelfelvétel együttes összege 2012-ben mindösszesen 594 millió Ft volt, amelyből 394 millió Ft
az év végén egy folyószámlahitel volt, valamint felhalmozási hitelként 200 millió Ft jelent meg a
különböző fejlesztésekhez kapcsolódva. Kiemeli a 2012-es évet olyan szempontból is, hogy ebben
az  évben még teljes  intézményhálózattal  rendelkezett  a  város,  hiszen a  közoktatási  köznevelési
intézmények  a  város  fenntartásában  voltak.  Az  intézményvezetőket  a  bevételek  növelésére
ösztönözték.  A saját  intézményi  bevételek közel  50 milliót  tettek ki  a  köznevelési  intézmények
bevételei  vonatkozásában.  Megállapítható,  hogy  felelősségteljesen  vezették  az  igazgatók
intézményeiket, és figyeltek arra, hogy a bevételeiket növelni tudják.

Komoly  elmozdulás  érzékelhető  2012-ben  a  segélyezés  terén.  Összehasonlítva  a  2011-es
esztendővel 113 millió Ft-tal kevesebbet költött az önkormányzat segélyezésre, ami köszönhető a
közfoglalkoztatás bővítésének. A 2012. év alapján látszik, hogy megfordul a tendencia és többet
költ a város közfoglalkoztatásra, amivel folyamatosan kiszorul a segélyezés. A végső cél ez lenne,
hogy ne segélyen keljen tengődni az embereknek, hanem legalább közfoglalkoztatásban tudjanak
dolgozni. 

A továbbiakban kiemeli a bérlakás gazdálkodást, ahol annak ellenére sem rózsás a helyzet, hogy
több, mint 20 millió Ft-ot leírtak behajthatatlan tartozásként a Salgó Vagyon nyilvántartása szerint
megállapított kintlévőségből.

2007.  óta  folyamatosan  zajlanak  a  tárgyalások  a  bérlakás  állományok  csökkentéséről,  aminek
eredményeképp újabb 117 lakás  bontása történik meg.  Összességében vizsgálva a  2012-es évet
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megállapítható, hogy az önkormányzat eredményes évet zárt, ami köszönhető az óvatos tervezésnek
is.  Ez  leginkább  az  adóbevételek  tervezésén  látszik,  hiszen  100,4%-kal  teljesültek  a  helyi
adóbevételek. 
A  2012-es  évben  lehetőség  nyílt  nem  kötelező  feladatok  támogatására  is.  Ilyen  például  az
intézmények pedagógusainak, közalkalmazottainak nyújtott természetbeni juttatás, vagy a 90. éves
évforduló  rendezvénysorozat  támogatása.  A  felhalmozási  oldalon  megjelent  az  Országzászló
emlékhely megépítése, a Kis-főtér felújítás, amely teljes egészében saját forrásból valósult meg.
Támogatta az önkormányzat az amatőr művészeti csoportokat is, így a városi szimfonikusokat,  a
Zenthe  Ferenc  Színházat,  a  Nógrád  Táncegyüttest.  Mindez  köszönhető  a  felelősségteljesen
elkészített  költségvetésnek,  a  jól  gazdálkodó  cégeknek,  intézményeknek,  és  a  kormányzati
segítségnek. Ebben a szellemben javasolja elfogadásra a 2012-es költségvetésről szóló beszámolót,
és egyúttal megköszönni Telek László irodavezető úrnak és csapatának azt a munkát, amelyet a
beszámoló elkészítésében, illetve a város költségvetésének napi gondozásában végeznek. 
A beszámolóra  vonatkozó  Pénzügyi  Bizottsági  határozat  pótlólag  lett  megküldve  a  képviselő-
társaknak. 

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

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

Eötvös  Mihály: A  2012.  évi  költségvetés  fő  jellemzője,  hogy  a  pénzellátás  stabil  volt,  a
rendelkezésre  álló  források  biztosították  a  kiadások  finanszírozását.  A  költségvetés  teljesített
bevételi főösszege 12 milliárd 617 millió Ft-ban realizálódott. Ez 85 millió Ft-tal csökkent az előző
évhez  képest.  A bevételkiesést  egyrészt  2012-ben  az  1  milliárd  100  millió  Ft-os  hitelfelvétel
csökkenés, ezen belül az 1 milliárd 63 millió Ft-os működési hitelfelvétel csökkenés, másrészt az
önkormányzat  Hivatásos Tűzoltóságának elkerülése okozta.  A költségvetés kiadási  főösszege 10
milliárd 915 millió Ft, amely 488 millió Ft-tal, 4,3%-kal csökkent az előző évi teljesítési adatokhoz
képest. A csökkenés egyrészt abból adódik, hogy a Hivatásos Tűzoltóság költségei 2012. január 1-
től már nem az önkormányzatnál jelentkeznek, másrészt az adósságszolgálati terhek is csökkentek
156 millió Ft-tal 2011-hez képest. A folyó működési kiadások személyi juttatás, munkaadói járulék,
dologi  kiadás  előirányzatának  felhasználása  6  milliárd  147  millió  Ft,  amely  742  millió  Ft-tal,
10,8%-kal  csökkent  az  előző  évhez  képest.  Az  előző  évhez  képest  takarékosabban  sikerült  a
közfeladatok  ellátását  megszervezni.  A  működési  kiadásoknak  a  költségvetés  főösszegéhez
viszonyított  aránya  56,3%,  4,2%  ponttal  csökkent,  figyelemmel  az  átszervezésekre,  illetve  a
takarékosabb  működésre.  Érdekességként  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  2007-ben  a  folyó
működési  kiadásokra  még  7  milliárd  535  millió  Ft-ot  költött,  ennek  az  akkori  költségvetés
főösszegéhez  viszonyított  aránya  69,9%  volt.  A mai  városvezetés  innen  indulva  folyamatosan
csökkentette  az  elmúlt  években  a  folyó  működési  kiadásokat  2012-re  56,3%-os  szintre.  Ez
nominálisan  2007.  évi  bázison  számolva  1  milliárd  388  millió  Ft  megtakarítást  jelent.  Az
önkormányzatnál a felhalmozási és tőkejellegű bevétel a piacképes önkormányzati vagyon korábbi
értékesítése és a gazdasági válság miatt folyamatosan csökkent. A felhalmozási oldalon az elmúlt
években  komoly  fedezetlenség  keletkezett.  Évenkénti  bontásban  áttekintve  a  felhalmozási
bevételek,  és  a  felhalmozási  kiadások  egyenlegét,  a  következő  állapítható  meg:  2007-ben  139
millió, 2008-ban 352 millió, 2009-ben 12 millió, 2010-ben 655 millió, 2011-ben 726 millió, 2012-
ben 299 millió Ft fedezetlenség keletkezett. 

Összegezve megállapítható, hogy 2007. január 1. és 2012. december 31. között 2 milliárd 183 millió
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Ft  felhalmozási  fedezetlenség  keletkezett,  amit  az  önkormányzat  a  működési  oldalon  az  előző
kormányok  megszorító  intézkedései  miatt  csak  részben  tudott  kigazdálkodni.  Az  önkormányzat
2012. évi költségvetésében közvetlenül felhalmozásra 837 millió Ft-ot költött, amely 248 millió Ft-
tal  22,9%-kal  csökkent  a  2011.  évi  felhalmozási  kiadásokhoz  képest.  A  megvalósításra
meghatározott előirányzat felhasználási szintje 74,3%, elmarad a lehetőségektől. Az alacsonyabb
szintű  felhasználás  abból  adódott,  hogy  jelentős  kiadási  következményekkel  járó  feladatok
megvalósítása az önkormányzat hatáskörén kívüli tényezők miatt a következő évre tolódott. Ezen
belül a funkcióbővítő városrehabilitáció a legjelentősebb. A bevételi és a kiadási főösszeg egyenlege
1  milliárd  702  millió  Ft,  amely  az  önkormányzat  kiváló  likviditási  helyzetét  bizonyítja.  Az
önkormányzat  2012.  évi  költségvetési  gazdálkodásáról  kijelenthető,  hogy  a  feladatellátások
finanszírozási  helyzete  stabil  volt,  a  szükséges  források  megfelelő  mennyiségben  és  időben
rendelkezésre álltak. A költségvetés működési szektorának stabil fedezeti helyzetét mutatja, hogy a
zárlati időszakban a kiadások finanszírozásához csak 394 millió Ft folyószámla hitel  felvételére
került  sor,  ami  a  szigorúan  meghatározott  költségvetési  feltételrendszerben  rendkívül  jelentős
eredményként értékelhető. Elmondja, hogy 2009-ben 500 millió, 2010-ben 1 milliárd 200 millió,
2011-ben 1 milliárd 457 millió Ft működési hitelfelvételre kényszerült az önkormányzat, míg 2012-
ben  működési  hitelfelvételre  nem  volt  szükség.  A működési  kiadások  időarányos  szint  alatt
maradtak, ez  rendkívül pozitív, hiszen azt mutatja, hogy takarékos gazdálkodás mellett valósultak
meg a feladatok. A működési feladatokat finanszírozó 941 millió Ft tervezett hitelfelvételére nem
került  sor,  394  millió  Ft  folyószámla  hitel  biztosította  a  működési  kiadások  fedezetét.  Hosszú
lejáratú hitelkategóriában az év során 200 millió Ft igénybevétel  történt,  amely az előző évben
megkötött  hitelszerződés  alapján  realizálódott.  Az  1  milliárd  305  millió  Ft  adósságszolgálati
kötelezettséget 2012-ben - figyelemmel a hitelszerződések feltételeire - az önkormányzat határidőre
teljesítette.  Kiemelendő,  hogy 2012-ben az  ÖNHIKI jogcímen kapott  94 millió  Ft,  illetve az  1
milliárd  200  millió  Ft  belügyminisztériumi  támogatás  olyan  kormányzati  segítség  volt,  amely
rendkívüli mértékben javította a költségvetés fedezeti helyzetét, illetve pénzmaradványként a 2013-
as költségvetés lehetőségeit is. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás elemzése azt mutatja, hogy a
felmerült  kiadásokat  a  rendelkezésre  álló  források  finanszírozni  tudták,  fedezethiány  nem
akadályozta  a  feladatok  elvégzését,  tehát  az  önkormányzat  stabil  pénzügyi  likviditási  feltételek
között működött. A 2012-es eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a 2013. évi költségvetésben
1  milliárd  178  millió  Ft  pénzmaradvánnyal  lehetett  számolni,  működésben  700  millió  Ft,  a
felhalmozási  szektorban 170 millió  Ft  szabad rendelkezésű  pénzmaradvány alakult  ki,  amely a
tervezés pozícióját nagy mértékben javította. A körültekintő gazdálkodást mutatja az is, hogy az
önkormányzat 2012-ben 150 millió Ft kifizetésével rendezte a Nógrád Volán Zrt. több, mint 600
millió  Ft-os  közösségi  közlekedéshez  kapcsolódó  követelését;  több,  mint  813  millió  Ft-tal
csökkentette adósságállományát, ennek ellenére eddig példa nélküli nagyságrendű 1 milliárd 702
millió Ft többlettel zárta a 2012. évi gazdálkodását. Ilyen mértékű költségvetési többletre az elmúlt
években nem volt példa az önkormányzat gazdálkodásában, hiszen 2007-ben csak 722 millió Ft,
2008-ban csak 1 milliárd 83 millió Ft, 2009-ben csak 1 milliárd 63 millió Ft, 2010-ben csak 773
millió  Ft,  2011-ben csak 1 milliárd 500 millió többlettel  lett  zárva a  költségvetési  év.  Tehát az
adatok szerint 2008-tól 2010-ig csökkenő költségvetési többlettel lett zárva az aktuális év. Fordulat
2011-ben következett be, hiszen 2010-hez képest 727 millió Ft-tal nagyobb összegű többlettel lett
zárva  a  költségvetési  év.  2012-ben  további  202  millió  Ft-tal  növelte  az  önkormányzat  a
költségvetési  többletet.  Az ismertetett  adatok alapján ki lehetne jelenteni,  hogy mivel  többlettel
zárultak az elmúlt évek nincs probléma. Ez azonban félrevezethet mindenkit, hiszen a költségvetési
többleteket 2008-ban 688 millió, 2009-ben 831 millió, 2010-ben 1 milliárd 644 millió, 2011-ben 1
milliárd 694 millió Ft hitelfelvétel mellett érte el az önkormányzat. 
Az  adatok  jól  mutatják,  hogy  2010-ig  drasztikusan  emelkedő  hitelfelvételek  mellett  csökkenő
költségvetési többletekkel zárta az önkormányzat az aktuális évet. A fordulat a kormányváltás után
2011-ben következett be, hiszen először sikerült megállítani a további eladósodást, majd 2012-ben
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594 millió Ft hitelfelvétellel,  és 1 milliárd 702 millió Ft-os költségvetési többlet mellett még az
önkormányzat adósságállományát is sikerült 813 millió Ft-tal csökkenteni. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben a tulajdonában álló gazdasági társaságok
hatékonyabb működése érdekében szervezeti átalakításokról döntött.  A Foglalkoztatási Nonprofit
Kft. a döntés következtében alaptevékenysége mellett 2012. április 1-től kiegészítő tevékenységként
a köztemetők és a városi parkok fenntartását, majd 2012. október 1-től a városi utak, járdák javítási,
karbantartási feladatait is megkapta az önkormányzattól. A cég a START program keretében végezte
el  az  önerdősült  területek  tisztítását,  a  projektben  67  ha  gondozatlan  zöldterület  megtisztításra
került,  illegális  hulladéklerakó  felszámolási  programban  11  helyszínen  600  tonna  háztartási  és
egyéb  hulladékok  összegyűjtését  és  elszállítását  végezte  el.  Vízfolyásokat  20,4  km  hosszban
tisztították  ki.  Járdák  aszfaltkopórétegének  cseréjét  5000  m2-en,  járdalapos  járdák  fenntartási
munkálatait  3640 m2-en  végezték  el.  A program keretében a  kötelező  önkormányzati  feladatok
közül  a  város  összes  közparkjának karbantartását  is  elvégezték,  mely 4*621 ezer  m2 közterület
kaszálását is jelenti. A VGÜ Kft.-nek az átszervezésnek köszönhetően 2011-hez képest 2012. évi
beszámolója  szerint  közel  20  millió  Ft-tal  növekedett  az  adózott  eredménye.  A Foglalkoztatási
Nonprofit Kft. bekapcsolásával a városüzemeltetésbe  - helyi utak, hidak fenntartása, parkfenntartás,
temetőfenntartás  köztisztaság  -  nagyon  komoly  költségvetési  megtakarításokat  sikerült  elérni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2007-ben ezekre a feladatokra önkormányzati szinten 214 millió Ft-
ot  lett  költve,  2012-ben  már  csak  173  millió  Ft.  Ez  az  önkormányzat  számára  2012-ben  még
nominális szinten is 41 millió Ft megtakarítást jelent a 2007. évi bázison számolva. Megköszöni a
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  dolgozóinak  az  Arany  János,  a  Kistarján  út  lakói,  a  Központi
Óvodába  járó  gyerekek  szülei  és  dolgozói  nevében,  hogy  az  Óvodához  kapcsolódó  járdák  és
lépcsők felújítása 2013-ban maradéktalanul megvalósul. Ilyen mértékű járda és lépcsőfelújítás az
elmúlt 10 évben nem volt a körzetben. 
A Salgó Vagyon Kft.  és  a  Tarjánhő Kft.  összevonása sikeresen megtörtént  2012-ben,  hiszen az
összevont társaság 2012-ben több, mint 35 millió Ft adózott eredményt produkált. Az elmúlt évek
hatékonyságnövelő  lépéseinek  következtében  a  Salgó  Vagyon  Kft.  megbízási  díjánál  komoly
költségvetési megtakarítást ért el az önkormányzat. Még 2007-ben nettó 170 millió Ft megbízási
díjat fizetett a cégnek az önkormányzat, addig 2012-ben csak 114 millió Ft-ot. Ez az önkormányzat
számára 2012-ben nominális szinten 56 millió Ft megtakarítást jelent a 2007. évi bázison számolva.
A megbízási díj 2013-ban tovább csökkent  nettó 87 millió Ft-ra. 
A  Létesítmény  és  Sport  Nonprofit  Kft.  és  a  Salgótarjáni  Városi  Televízió  Nonprofit  Kft.
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.-be  való  beolvadásával  2012-ben a  cégösszevonások
zökkenőmentesen  megtörténtek.  Az  egyesüléssel  megvalósult  a  társaság  gazdasági  és  emberi
erőforrásainak,  illetve  egyes  tevékenységeinek  összehangolása,  koordinálása.  Ez  elősegítette  a
közfeladatok,  közhasznú  feladatok  szolgáltatások  színvonalának  emelését.  Az  eredményes
működésben  fontos  szerepe  volt  a  sikeres  TÁMOP és  KEOP pályázatoknak  is.  Összességében
megállapítható,  hogy  az  egyesüléssel  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  pozíciói
jelentősen erősödtek. A fentieket is figyelembe véve kijelenthető, hogy a cégátalakítások hozták az
elvárható  eredményeket.  Az  önkormányzat  költségvetési  gazdálkodás  tekintetében  2012-ben  jól
teljesített, ennek következtében jelentős pénzmaradvány keletkezett, és ez kedvező induló pozíciót
teremtett a 2013. évi költségvetés elkészítéséhez. Összességében kijelenthető, hogy a polgármester
asszony nagyfokú érdekérvényesítő képességének, az elmúlt évek felelősségteljes gazdálkodásának,
és  a  kormányzati  segítségnek  köszönhetően  2012-re  sikerült  az  önkormányzat  költségvetését
konszolidálni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni alpolgármester úrnak a költségvetés részletes értékelését,
elemzését.  Örömét  fejezi  ki  amiatt,  hogy nem csak  egy év  viszonylatában  lehet  látni  a  város
helyzetét,  hanem visszamenőlegesen több évre.  Ez amiatt  fontos, hogy ugyanazokat a számokat
lehet  összehasonlítani,  amiből  látható  a  fejlődés.  Mert  hajlamos  az  ember  arra  hogy  egy  év
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vizsgálata alapján esetleg téves következtetéseket vonjon le.  Megköszönni alpolgármester úrnak,
mint  a  városvezetésben  a  költségvetés  gazdálkodásért  és  a  cégek  működéséért  felelős
alpolgármesternek,  hogy hozzásegítette  a  várost  egy felelős  gazdálkodás  kialakításához.  Szabó
Ferenc képviselő úrnak ad szót. 

Szabó Ferenc: Megköszöni alpolgármester úrnak, hogy ilyen áldozatos munkával és felelősen állítja
össze az irodával együtt évről-évre a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság alelnökeként szól hozzá a
költségvetéshez.  2011-ben Molnár  Károly képviselő  úr  hosszasan  értekezett  a  bizottsági  ülésen
arról, hogy milyen adósságspirálban van az önkormányzat. Ebben akkor igaza is volt. Ehhez képest
a következő évben már nem volt hozzászólás az ellenzék részéről a pénzügyi bizottság ülésén, és
amikor a 2012 évi költségvetést tárgyalta a bizottság, az ülésen már csak Ercsényi Ferenc képviselte
az ellenzéket. Beszédesnek tartja azt, hogy az ellenzék nem tud belekötni a költségvetésbe, ami
tekinthető a városvezetés maximális dicséretének is. Véleménye szerint, amióta önkormányzatiság
van,  egyetlen  kormány sem támogatta  ilyen  mértékben  Salgótarjánt.  Ezért  köszönetét  fejezi  ki
polgármester  asszony  érdekérvényesítő  tevékenységének.  A   pénzmaradvány  szintén  a  jó
gazdálkodásnak és az idejött kormányzati támogatásnak köszönhető. 

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

Méhes András: Elmondja, hogy az ellenzék is örül annak, hogy kormányzati támogatással sikerült a
költségvetést stabilizálni. Arra kell vigyázni, hogy ez az adósság ne képződjön újra. Szabó Ferenc
képviselő  úr  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  más  kormányok  is  támogatták  az
önkormányzatot.  Működési  költségekkel  kapcsolatos  támogatás  valóban  nem  volt,  de  a
fejlesztésekhez jelentős támogatást kapott Salgótarján.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a
fejlesztésekre valóban érkezett támogatás a városba, de Eötvös alpolgármester úr kimutatása szerint
az első és második Orbán kormány idején volt ennek is a legmagasabb összege.  Szabó Ferenc
képviselő úr pedig kifejezetten a működésről beszélt hozzászólásában. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 21/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Fenyvesi Gábor elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

2./ Beszámoló a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított költségvetési
szerveknél 2012-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A jegyző a törvényi kötelezettségének eleget téve beszámol a 2012.
évben  végrehajtott  belső  ellenőrzésekről.  Az  ellenőrzési  tevékenységről  készült  összefoglaló
jelentés tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működő belső ellenőrzési egység személyi és tárgyi
feltételeit,  az  ellenőrzési  tervben  foglalt  feladatok  teljesítését,  az  ellenőrzések  fontosabb
megállapításait, és a hiányosságok kijavítására tett javaslatok hasznosulását. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hivatal 2 főből álló belső ellenőrzési egységének a
munkáját. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 70/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2012-ben  végzett  belső  ellenőrzésekről  készült
összefoglaló jelentést az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

3./ Javaslat az "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" ösztöndíj alapítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat évről-évre segít azoknak a felsőoktatásban tanuló
fiataloknak,  akik  Salgótarjánból  indultak  el  és  végzik  a  tanulmányaikat.  A  Bursa  Hungarica
ösztöndíj rendszeren keresztül 2013-ban 77 tanulót támogat az önkormányzat 1 795.000 Ft-tal –
azaz fejenként 2000 Ft-tal –, illetve a Salgótarján Jövőjéért Közalapítványon keresztül 1.500.000 Ft-
tal  23 tanulót  támogat  a  város  – azaz fejenként  havonta 3.000-7.000 Ft-tal.  A 2012-es 2013-as
költségvetés lehetővé tette, hogy az önkormányzat további forrásokat különítsen el és tovább tudja
bővíteni az ösztöndíj rendszerét. Az előterjesztés egy teljesen új ösztöndíj rendszert foglal magába,
melynek elkészítését komoly előkészítő munka előzte meg. Ez az új rendszer a mostani javaslat
alapján éves szinten 5 Salgótarjáni fiatalt  támogat havi 50.000 forinttal, és ami szintén nagy dolog,
hogy ennek a szerződésnek van egy 3. szerződő partnere is. Ez pedig az a munkáltató, aki vállalja,
hogy  a  fiatalokat  a  képzési  idő  hosszával  megegyező  időre  Salgótarjánban  foglalkoztatja.  A
kezdeményezést a salgótarjáni vállalkozások támogatták, és jelezték, hogy a rendszer beindulását
követően maguk is végig gondolják azt, hogy milyen forrásokkal tudnak hozzájárulni adott esetben
a későbbiekben vagy kiegészítve, vagy részben kiváltva az önkormányzati támogatást. Véleménye
szerint ez az ösztöndíj rendszer attól egyedi és attól különleges, hogy úgy ad pénzt a fiataloknak,
hogy a biztosítékot és a garanciát is megadja nekik arra, hogy lesz munkahelyük Salgótarjánban és
az a népességfogyás ami tapasztalható, ennek köszönhetően is meg fog állni.  Kéri a Közgyűlést,
hogy támogassa ezt az ösztöndíj rendszert. 

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

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

Dóra Ottó: Technikai, illetve tartalmi észrevételei vannak az előterjesztéshez. Nem egyértelmű a
rendeletben, hogy az 5 fő támogatása összesen ennyi, vagy minden évben 5 új főt támogatna az
önkormányzat. Véleménye szerint az „új” szót be kell tenni a szövegbe, hogy a későbbiekben nem
legyen belőle jogi probléma. A másik probléma – tartalmilag –, hogy a rendelet csak a salgótarjáni
lakóhellyel  rendelkezőkre  vonatkozik.  Az  előterjesztés  utal  arra,  hogy ha  valaki  megszünteti  a
salgótarjáni  lakóhelyét,  akkor  megszűnik  az  ösztöndíja.  Felsőoktatási  intézményben  tanulóknak
ezer oka lehet arra, hogy megszüntesse a salgótarjáni lakóhelyét (pld. külföldre megy tanulni...),
rajta kívül álló okból is.  Véleménye szerint ezzel ne legyenek kötve a tanulók. Hasonló probléma
az is, hogy csak salgótarjáni középfokú intézményben érettségizettekre vonatkozna az ösztöndíj.
Véleménye számos olyan szakterület van ami Salgótarjánban nem érhető el (pl. valaki erdőmérnök
szeretne  lenni  és  erdészeti  faipari  szakközépiskolába  megy,  vagy nyelvet  szeretne  tanulni  és  a
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pásztói  két  tannyelvű gimnáziumba jelentkezik).  Ezáltal  olyan  gyerekek lennének kizárva,  akik
minden más feltételnek megfelelnek, haza is jönnének tanulmányaik befejeztével. Kéri ezeknek a
felvetéseknek az orvoslását.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a felvetéseket. Középiskolai tanárként és középiskolai
igazgatóként szeretne ahhoz ragaszkodni, hogy salgótarjáni középiskolában érettségizett gyerekek
kapjanak ösztöndíjat,  ezzel is arra ösztönözve a szülőket, hogy salgótarjáni középiskolába adják
gyereküket.  Véleménye  szerint  a  salgótarjáni  középfokú  oktatásnak olyan  a  palettája,  amelyből
bőségesen lehet választani. Ezt a feltételt az ő kifejezett kérésére tette be az iroda a rendeletbe. 

A lakhellyel kapcsolatban elmondja – saját tapasztalatai alapján –, hogy a lánya tanulmányai során
sem okozott problémát, hogy az állandó lakhelye Salgótarján volt. Bárkinek lehet tartózkodási helye
máshol. Szintén ragaszkodik a salgótarjáni állandó lakhely szövegezéshez. Az öt fővel kapcsolatban
elmondja,  ha  ez  nem egyértelmű a  szöveg  alapján  akkor  a  Közgyűlés  fogadja  el  képviselő  úr
javaslatát. dr. Gaál Zoltán jegyző úrnak ad szót. 

Dr. Gaál Zoltán: Jogosnak tartja Dóra képviselő úr felvetését, mi szerint nem egyértelmű az 5 fő
meghatározása. Javasolja, hogy most ebben a formában fogadja el a Közgyűlés a rendeletet, hiszen
ebben az évben mindenképpen 5 fő lesz, akit elfogad, támogatni fog az önkormányzat. Valószínű,
hogy lesz a rendelethez egyéb más módosítás is, és akkor a következő évben módosításra kerülhet a
rendelet.  

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást.  Elfogadja,  támogatja  jegyző  úr
véleményét. Erre az évre egyébként sincs több keret, max. 5 főt tud támogatni az önkormányzat.   

 
A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 71/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  „Itt  van  az  otthonunk,  itt  van  a  jövőnk!”
ösztöndíjhoz kapcsolódó, az ösztöndíjas, az ösztöndíjas foglalkoztatását biztosító munkáltató és az
önkormányzat között kötendő támogatási szerződés mintát az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. a) Javaslat  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  rendjéről  szóló  
önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

             
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy az a) és b) pontokat együtt tárgyalja a Közgyűlés, a
döntéshozatal  természetesen  külön  történik  meg.  Magyarország  Alaptörvényével  együtt  2012.
január  1.  napján  lépett  hatályba  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól, valamint az államháztartásról szóló  törvény, melyek az önkormányzati vagyon
tekintetében újraszabályozták a vagyongazdálkodás rendjét.  A Közgyűlés a 2012. februári ülésén
már módosította a jelenleg hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről
szóló önkormányzati rendeletet a központi jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.
Az  azóta  eltelt  idő   azonban  bizonyította,  hogy  időszerű  lenne  új  önkormányzati  rendelet
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megalkotása a vagyongazdálkodás szabályozása érdekében, összhangban a vagyongazdálkodási terv
elfogadásával. A megalkotandó vagyonrendelet kizárólag a törvényben nem szabályozott kérdéseket
rendezi  abban  a  körben,  ahol  az  önkormányzatoknak  a  jogalkotásra  felhatalmazása  van.  Az új
vagyonrendelet már nem tartalmazza sem a költségvetési rendelet előkészítésével, megalkotásával,
sem a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat, tekintettel arra, hogy ezeket a
kérdéseket a törvények kimerítően szabályozzák, a párhuzamos jogalkotás pedig törvényt sértene.
Az  új  vagyonrendelet  ugyanakkor  új  részekkel  is  bővül,  különös  tekintettel  a  vagyonkezelési
szerződés,  a  versenyeztetési  eljárás  szabályaira,  továbbá  a  vagyongazdálkodási  tervek
keretszabályaira. 

A b) pontban a hosszútávú vagyongazdálkodási tervre tesz javaslatot az önkormányzat, ez 2013-
2022.  közötti  időszakra  egy  hosszú  távú  keretszabályozást  jelenít  meg.  A javaslat  szerint  első
lépésként a 10 évet  átfogó hosszú távú vagyongazdálkodási tervet fogadjuk el a közgyűlés azzal,
hogy a 3 éves időtartamra (2013-2015) szóló vagyongazdálkodási terv a következő ülésen kerüljön
megtárgyalásra. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés a)-b) pontját támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési
Bizottság az  előterjesztés  a)  pontját  tárgyalta  amit  5  igen,  1  tartózkodás mellett  támogatott,  a
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést a)-b)
pontját támogatta. 

Méhes András: Hozzászólásában mind a két előterjesztésről beszél. A vagyongazdálkodás rendjéről
szóló rendelet korrekt módon került kidolgozásra, jól sikerült szabályozás, melynek alapja volt az
előző megalkotott rendelet. Fontosak az új elemek – versenyeztetés, illetve hatástanulmány - amik
bekerültek. 
Mindez nem mondható el a b) pontban szereplő előterjesztésre. Véleménye szerint a hosszú távú
gazdálkodási terv nem sikerült olyan színvonalon, ahogy kellett volna. Ez az előterjesztés először
egy általános részt tartalmaz és mellékletként az integrált városfejlesztési stratégia város jövőképére
vonatkozó  részét  tartalmazza,  illetve  a  második  részben  a  bérlakás  gazdálkodási  koncepciót
kiegészítve a kolónia programmal. A többi fő területet is hasonlóan kellett volna kidolgozni, mint
ahogyan ez a bérlakás gazdálkodás területén sikerült.  A bérlakás gazdálkodási koncepcióban  az
alapelvek helyesek, ami kiegészült a kolónia programmal, ami a szöveg szerint 2012. decemberében
készült el. A kolónia programban is meghatározásra kerültek bizonyos prioritások amivel nem ért
mindenki  egyet.  Például  a  Forgách-Somlyónak  az  alacsony  prioritású  besorolásával  többen
vitatkoznak. Véleménye szerint az a) napirend támogatandó, a b) napirend továbbgondolásra szorul.
Bízik benne, hogy a 3 éves középtávú stratégia a következő közgyűlésen egy kidolgozottabb és
színvonalasabb előterjesztés formájában kerül a képviselők elé. 

 A Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

b) Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat hosszútávú vagyongazdálkodási
tervének elfogadására (2013-2022.)
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

A Közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 72/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat  

hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a Melléklet szerint elfogadja, és felkéri a polgármestert, 
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hogy a közép távú vagyongazdálkodási tervet a Közgyűlés 2013. májusi ülésén terjessze elő.
Határidő: azonnal, az előterjesztésre a Közgyűlés 2013. májusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2008.(XI.25.) Öh. sz. határozatát, és ezzel 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  bérlakás  gazdálkodási  koncepcióját  
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A  településképi  véleményezési  és  bejelentési  eljárásról  szóló
önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat a következőkről szól: a  rendeletet kiegészíti az
1000 m2 feletti meglévő épületek építési engedélyezési körbe tartozó toldási, átalakítási munkáinak
településképi  véleményezési  engedélyezésével  és  a  homlokzati  égéstermék  elvezetőkre  és  a
reklámtartókra  vonatkozó  rendelkezésekkel,  valamint  egyéb  kisebb  technikai  korrekciókra  –
szintterület és számozás-elírás kijavítása – kerül sor.  Az előterjesztéshez kiegészítés lett kiküldve,
ezzel együtt kéri a napirend tárgyalását. 

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

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 24/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előző  közgyűlésen  felvetődött  a fizetőparkolási  rendszer
Zemlinszky Rezső útra történő kiterjesztésére vonatkozó kérdés. Valóban tévesen, az évtizedekkel
ezelőtt kialakult élethelyzet miatt került sor a parkolás bevezetésére. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt., illetve jogelődjeik sosem tartották az utat az országos közúthálózat részének és az út kapcsán
történő útkezelői nyilatkozatukban többször is nyilatkozták azt, hogy a Zemlinszky út véleményük
szerint a földhivatali nyilvántartásban van tévesen a Magyar Állam tulajdonaként, illetve a MNV
Zrt.-vel  kötött  vagyonkezelési  szerződésük  szerint  pedig  önkormányzati  út,  ezért  az  útkezelői
feladatukat nem tudják ellátni. A Zemlinszky Rezső út a földhivatali nyilvántartás szerint még ma is
a  Magyar  Állam  tulajdona,  ezért  a  jelenlegi  jogsértő  állapot  megszüntetése  érdekében
rendeletmódosítással  kivánja  az  önkormányzat  a  fizető  parkolási  övezet  hatálya  alól  kivenni.
Szeretné,  ha  a  Földhivatal  észrevenné  tévedését,  vagy  téves  bejegyzését.  Az  önkormányzat
ezirányúan már többször elindította kezdeményezését, mert mindenki pontosan tudta, hogy ez soha
nem volt állami tulajdonú út. 

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

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

Dóra Ottó: Megköszöni jegyző úrnak az írásos választ. Véleménye szerint több útnak is tisztázandó
a tulajdonlása. Ezek nem egyszerű ügyek, amiben a Magyar Állam és Salgótarján Megyen Jogú
Város Önkormányzata szerepel.  A földhivatal  ebben,  mint  végrehajtó szerv önmagától  nem fog
semmit átírni, az önkormányzatnak kell kezdeményeznie az eljárást. Javasolja az előterjesztés vagy
a  határozat részévé tenni, hogy az önkormányzat intézkedik az elmúlt időben beszedett parkolási
díjak érintettek részére történő visszaadásáról. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az
önkormányzat sürgősséggel kérte a felülvizsgálat elvégzését. Jegyző urat pedig arra kérte, hogy a
hivatalon belül is folytatódjon vizsgálat és keressék meg a hivatali felelőst az ügyben. 

A Közgyűlés 9 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 25/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dóra Ottó képviselő úr elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

7./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/2012. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának 2013.
márciusában  érkezett  levele  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  Közgyűlés  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról  szóló   önkormányzati  rendelet  megalkotásakor  a   törvény  szerinti
kötelezettségének – miszerint a díjmegállapításhoz ki kell kérni a fogyasztóvédelmi hatóság és a
szakmai érdekképviseletek véleményét  –  nem tett  eleget,  továbbá a rendelet  nem tartalmazza a
közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének részletes szabályait.

Tekintve, hogy a díjmegállapítás kereteit meghatározó Kormányrendelet és BM rendelet kihirdetése
2012. december 11-én történt meg a Magyar Közlönyben, a törvény alapján viszont január 1-jétől
jogalkotási  kötelezettségének eleget kellett,  hogy tegyen az önkormányzat – melynek érdekében
december 27-én rendkívüli ülést tartott a Közgyűlés – a véleménykérés – amely egyébként sem köti
a Közgyűlést – valóban elmaradt a központi jogszabályok késői kihirdetése következtében. Jelen
előterjesztéshez  mellékelve  lett  a  Magyarországi  Kéményseprők  Országos  Ipartestülete  által
megküldött  vélemény  a  hatályos  díjak  megállapításával  kapcsolatosan.  Álláspontjuk  szerint  a
Közgyűlés a díjakat a jogszabályi keretek között állapította meg.  A közszolgáltatóval, a Magyar
Kémény  Kft.-vel  történt  konzultációt  követően  megállapítható,  hogy  a  hivatkozott  központi
jogszabályok olyan részletes szabályokat adnak a közszolgáltatás ellátásához, melyeken túlmenően
egyéb rendelkezések megállapítása nem indokolt, ezért az önkormányzati rendelet azzal egészül ki,
hogy a közfeladat ellátásának részletes szabályait a központi jogszabályok adják meg. 

A Pénzügyi  Bizottság támogatta az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság
támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi
Bizottság támogatta az előterjesztést. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szabó Ferenc képviselő úrnak adja meg a szót.

Szabó Ferenc: Aggályainak ad hangot a szolgáltatás minősége és a beszedett díjak miatt. Véleménye
szerint  -  főként  a  társasházaknál  -   különösebb szakképzettség  nélkül  végzett  félórás  munkáért
leszámlázott 40.000 Ft-ot aránytalannak tartja. A módosult rendelet alapján több mindent kötelező a
kéményseprőnek elvégeznie, így vélhetően változnak díjtételek is. A kormány kilátásba helyezte a
szolgáltatás 20%-os csökkentését is. Mindezek figyelembevételével javasolja, hogy esetleg a Salgó
Vagyon  Kft.-n  belül  egy  részleget  kialakítva  oldják  meg  a  kéményseprést,  ami  néhány  fő
foglalkoztatására is lehetőséget adna. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Valóban a rezsicsökkentési  terv része a  kéményseprő ipari  díjak
csökkentése. A kormányzat és a parlamenti frakció is érzékelte amit a képviselő úr is jelzett, hogy
nem áll arányban az elvégzett munka a szolgáltatás díjával. 

A Közgyűlés 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 26/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.a) Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására
vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet módosítására 

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Javaslat a Közgyűlés 61/2013. (III. 28.) Öh. sz. határozatával bontásra kijelölt lakások
érvényes szerződéssel rendelkező bérlői számára cserelakás felajánlására

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy az a) és b) pontokat együtt tárgyalja a Közgyűlés, a
döntéshozatal természetesen külön történik meg. Az a) pont a rendelet-tervezetet tartalmazza, mely
a  bérlakás  bérbeadásának  feltételei  szabályozza.  A  közgyűlés  a  márciusi  ülésen  döntött  a
tulajdonban  álló  egyes  épületek  bontásáról.  Minden  esetben  a  hatályos  jogszabályok  betartása
mellett  kell  végrehajtani,  és  természetesen  gondoskodni  kell  a  jogcímmel  rendelkező  bérlők
elhelyezéséről is. A kolónialakások állapota folyamatosan romlik, több esetben előfordult, hogy a
kéményt, illetve a lakást a hatóság életveszélyessé nyilvánította. Ha a lakás állapotának azonnali
helyreállítása akadályba ütközik, az érvényes szerződéssel rendelkező bérlők elhelyezése szintén az
önkormányzat  felelőssége.  Azonban  az  önkormányzat  nem  tud  a  rendelkezésre  álló
lakásállományból minden esetben a korábbival azonos komfortfokozatba tartozó, azonos mértékű
lakbér mellett bérbe vehető másik lakást biztosítani az elhelyezni kívánt bérlő számára. A szanálás,
illetve  az  életveszélyes  állapot  szükségessé  teheti,  hogy  az  Önkormányzat  az  érvényes  bérleti
szerződéssel rendelkező bérlők elhelyezése érdekében az általános szabályoktól eltérjen, s ennek
érdekében azt módosítsa. 
Az napirend b) részében a lakásrendeletnek a mostani módosítása értelmében a bontásra kijelölt
lakások  bérlőinek  elhelyezése  érdekében  a  felajánlott  lakásra  vonatkozó  bérleti  szerződést  a
megszűnő  bérleti  szerződés  szerinti  változatlan  tartalommal  és  feltételekkel  kellene  megkötni.
Javasolja,  hogy  azoknak  a  bérlőknek  akik  jogviszonnyal  rendelkeznek,  tisztességgel  fizetnek,
legyen  lehetőségük  arra,  hogy  a  gyengébb  komfortfokozatú  lakásra  megkötött  szerződésüket
átvihessék a bontás után át egy jobb komfortfokozatú lakásra, amelyet az önkormányzat felajánl
számukra.

A Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztés  a)-b)  pontját  is  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,
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Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  a)-b)  pontját  is  támogatta,  az
Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  az  előterjesztés  a)  pontját  tárgyalta  és  5  igen,  1
tartózkodás mellett támogatta. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Kérése, hogy a bérlők kijelölésénél vegyék figyelembe azt, hogy ki milyen
életvitelt folytat, mert nem lenne szerencsés például a városközponti Garzon házba olyan lakókat
beköltöztetni, akik képtelenek a nagyobb közösségben történő együttélésre. Sajnos, hogy ebből a
szempontból a völgyvárosi menedék programban is voltak már negatív tapasztalatok. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 27/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dóra Ottó képviselő úr visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 73/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  61/2013.(III.28.)  Öh.  sz.  határozatával  bontásra
kijelölt lakások érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlőinek elhelyezésére cserelakásként a
Salgótarján, Erzsébet tér 1-2., a Salgótarján, Rákóczi út 184., illetve a Salgótarján, Gorkij krt. 83-
85. szám alatti, jelenleg üres és beköltözhető önkormányzati bérlakásokat ajánlja fel.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérlőkkel való tárgyalások
lefolytatására, és az új bérleti szerződéseknek a megszűnő bérleti szerződések szerinti változatlan
tartalommal és feltételekkel történő megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

9./ Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságokkal  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  első  része  a  Közgyűlés  által  2010.  évben
megalkotott, az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezető
tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és a Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása módjának,
mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatoknak a jogszabályi
változás  következtében  szükségessé  vált  módosításait  tartalmazza.  Az  önkormányzati  tulajdonú
gazdasági  társaságoknál  működő  felügyelőbizottságok  díjazásának  megállapítása  a  Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.  A módosítására minden évben az üzleti  terv elfogadásakor kerülhet  sor.  A
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  és  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.
felügyelőbizottsági tagjai mind ez idáig díjazás nélkül látták el tevékenységüket. Az előterjesztés
második része ezen felügyelőbizottságok tiszteletdíjának meghatározására tesz javaslatot. A VGÜ
Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. felügyelőbizottságában pedig tagcserére kerül
sor.  Az  előterjesztés  harmadik  része  az  új  bizottsági  tag  megválasztására  tesz  javaslatot.  Az
érintettek írásban hozzájárultak a nyilvános üléshez. 

A  Pénzügyi  Bizottság  többsége  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 1
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nem és 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

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

Szám: 74/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1.a) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.,  a  VGÜ  Salgótarjáni  

Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Kft.,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.,  a  
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. javadalmazási 
szabályzatait 2013. április 25-i hatállyal az 1-5. sz. mellékletek szerint módosítja.
Határidő: 2013. április 25.
Fele  lős:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató  
Kft.  valamint  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  taggyűléseinek,  hogy  a  társaságok  
javadalmazási  szabályzatait  a  6-7.  sz.  mellékletek  szerint  2013.  április  25-i  hatállyal  
módosítsák.
Határidő: 2013. április 25.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2013.  április  01.  napjától  az  önkormányzati  
tulajdonú  nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaságok  felügyelő  bizottsági  elnökeinek  
tiszteletdíját  34.000 Ft/hó,  a felügyelő bizottsági  tagjainak tiszteletdíját  egységesen 28.000  
Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3.a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a Salgótarjáni Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési  Kft.  felügyelő  bizottsági  tagját,  Ispán  Andort  (an:  Kónya  Erzsébet;  szül:  
Oroszlány,  1964. 08.23.;  lakik: 3100 Salgótarján,  Béke krt.  42.)  2013. április  25.  napjával  
visszahívja, és helyette Kovács Istvánt (an: Ozsvárt Ilona; szül: Zagyvaróna, 1938.09.11.; lakik:
3100 Salgótarján, Béke krt. 116.) választja meg a társaság felügyelő bizottsági tagjának 2013. 
április 25. napjától 2014. november 30. napjáig terjedő időszakra. A Közgyűlés a felügyelő  
bizottsági tag tiszteletdíját a 206/2011.(XI.24.) Öh. sz. határozat 3/b. pontjának megfelelően  
állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a 
felügyelő bizottsági tag személyének változását – jogi képviselő útján – változásbejegyzési  
kérelemmel a cégbíróságnak jelentse be.
Határidő: 2013. május 25.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató

10. a) A Salgó Vagyon Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi prémiumfeladatainak  

értékelésére és 2013. évi prémiumfeladatainak kiírására
d) Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  főkönyvelőjének  2012.  évi  prémiumfeladatainak  

19



értékelésére,  a  gazdasági-,  és  műszaki  igazgatójának  2012.  II.  félévi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője
- a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója
-  a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója 
- a Salgó Vagyon Kft. felügyelő bizottságának elnöke
– a Salgó Vagyon Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 10-16. napirendi pontok a gazdasági társaságok beszámolóit, üzleti
terveit,  a vezetők prémiumfeladatainak értékelését,  és az új prémium kiírásokat tartalmazzák. A
felvezetőjében együttesen tájékoztatja a Közgyűlést.  Eötvös alpolgármester úr említette a 2012-es
beszámoló kapcsán, hogy az előző év az önkormányzat gazdasági társaságai esetében is komoly
változás éveként aposztrofálható, hiszen a korábban előkészített döntések 2012-ben realizálódtak.  A
2012-es év második fele új  felállással jelent meg a gazdasági társaságok életében. Sokszor érte
kritika Salgótarján Önkormányzatát  amiatt,  hogy szétaprózott  -  főleg a 100%-os önkormányzati
cégek vonatkozásában - a cégek struktúrája, illetve párhuzamos feladatellátások figyelhetők meg.
Számos  szakmai  beszélgetés,  hatástanulmányok  készítése  előzte  meg  az  integrált,
költséghatékonyabb  gazdasági társaságok kialakítását. 

Így  jött  létre  az  „új”  Salgó  Vagyon  Kft.  A korábbi  vagyongazdálkodással  foglalkozó  cégbe  a
távhőszolgáltatást ellátó cég olvadt be, egy hatékonyabb működést megvalósítva. Alpolgármester úr
is utalt arra, hogy a Salgó Vagyon Kft. önkormányzati támogatását - amelyet a támogatási szerződés
formájában az önkormányzat által elvárt feladatok teljesítésére lett megkötve – sikerült  csökkenteni
és ez a tendencia a 2013-as évben is folytatódik. Az előterjesztésből is látszik, hogy ennek ellenére
is eredményes volt a cég. 
A másik nagy volumenű átalakítás a korábbi Városi Televízió, Létesítmény és Sport Kft. illetve az
újonnan létrehozott Közművelődési Nonprofit Kft. 3-asából kialakított Közművelődési Nonprofit
Kft. A cég jól koordinálja a városmarketinget, a reklám és egyéb létesítményhasznosítást.  A cég
létrehozása  szintén  komoly  előrelépés  volt  költséghatékonyság  szempontjából  is,  arról  nem
beszélve, hogy kiegészülve a 2012-ben újonnan létrehozott Zenthe Ferenc színházzal, amely szintén
a  Kft.  része,  a  városlakóknak  szélesebb  palettán  biztosítja  a  kulturális  igényeket.  A színház
működését  eddig  csak  az  önkormányzat  finanszírozta,  de  2013-ra  elmondható,  hogy  valóban
társulatként működik hiszen működéséhez támogatás lett igényelve a központi keretekből.

Fontos a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft., valamint a Foglalkoztatási Kft. feladatköreinek
átcsoportosítása is. Nem titkolt szándék - és a törvényhozói akaratnak is megfelel -, hogy a VGÜ
Kft.  kifejezetten  a  hulladékgazdálkodás  irányába mozduljon  el.  Prioritása,  elsődleges  szerepe  a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában legyen, míg a városüzemeltetési feladatok
fokozatosan  kerülnek  át  a  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-hez.  Annál  is  inkább,  mert  a
közfoglalkoztatás nagyobb arányú kiterjesztésével a Foglalkoztatási Kft. ezeket a munkákat sokkal
olcsóbban,  a  START munka keretében megjelenő források segítségével  tudja  ellátni.  Ez által  a
Foglalkoztatási Kft. hatalmassá bővült. Nem csak amiatt, hogy 25 fő állandó foglalkoztatására nyílt
lehetőség,  hanem  amiatt  is,  hogy  nagy  számú  közfoglalkoztatottakkal  kell  dolgoznia  a
cégvezetésének.  Komoly  koordinációs  feladatokat  ad  az,  hogyan  lehet  azokat  a  munkákat
átcsoportosítani,  amelyek  a  START munka  keretében,  közfoglalkoztatással  elláthatók.  Ráadásul
olyan  feladatokat  is  el  tudnak  ez  által  végezni,  illetve  a  25  fős  csapat  állandó  munkatárs
segítségével,  amelyet  korábban  az  önkormányzatnak  külső  vállalkozók  bevonásával  kellett
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megoldania. Alpolgármester úr utalt expozéjában a lépcsőfelújításokra, járdafelújításokra, támfalak
felújítására, amelyeket a Foglalkoztatási Kft. segítségével oldott meg az önkormányzat. 
A nem 100%-os, tehát többségi önkormányzati tulajdonú cégek  -  Csatornamű és a Vízmű Kft. -,
anyaga nincs a közgyűlés előtt,  mert  jogszabály szerint május 31-ig kell elkészíteni.  A törvényi
módosítások,  szervezeti  átalakítások  vonatkozásában  jelenleg  is  tárgyalások  folynak,  javasolta,
hogy  ne  az  áprilisi  közgyűlés  tárgyalja.  Ugyanez  vonatkozik  a  VGÜ  Kft.-re,  mert  még  nem
fejeződött be a cég teljes átalakítása. 
Megemlíti  a  Városfejlesztő  Kft.-t  is,  amely  céget  kötelezően  kellett  létrehozni  a  funkcióbővítő
városrehabilitációs projektre. Reményét fejezi ki aziránt, hogy sikeres lesz a projekt és a Kft. nem
csak azokat a feladatokat fogja ellátni amelyre kötelezően létrehozták, hanem a város által elnyert
pályázatok nagy részének lebonyolítását is végzi. 
A beszámolók alapján összességében elmondható, hogy a meghozott döntések eredményt mutatnak.
A cégek  vonatkozásában  a  korábbi  félelmek,  amelyek  megjelentek  például  a  rezsicsökkentés
kapcsán, véleménye szerint alaptalanok voltak. Az állami kompenzáció kisegítette a cégeket, nem
kell  attól  félni,  hogy bármelyik  cég  bedől.  Valamennyi  munkatársnak,  cégvezetőnek,  magasabb
vezetőnek és középvezetőnek, megköszöni azt a munkát, amelyet 2012-ben végeztek. 

A 10. napirendben a), b) és c) pontban a Salgó Vagyon 2012-es éves beszámolója, a 2013-as üzleti
terve,  az ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak értékelése és az új  prémiumfeladatok kiírása,
valamint d) pontban a főkönyvelő prémiumfeladatainak értékelése, a gazdasági, műszaki igazgató
2012. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése, és valamennyiük 2013. évi prémiumfeladatainak
kiírása található. 

A Pénzügyi Bizottság mind a 4 pontot támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Idegenforgalmi Bizottság az a) c) d) pontot 5 igen és 2 tartózkodás mellett, a b) pontot pedig 6
igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Méhes András: Az Orbán-kormány 10-nél több olyan adónemet vetett ki, amely sújtja a gazdaságot,
a cégeket és az embereket is. A rezsicsökkentés mellett az az adó, amit a vezetékadó címén be kell
majd fizetni az államnak illetve a VGÜ esetében a hulladéklerakás után befizetendő adó, ami elég
jelentős  összeg  -100  milliós  nagyságrend  -  külön  fejtörést  okoz  a  cégvezetőknek  atekintetben
hogyan fogják az üzleti  tervüket  összeállítani.  Kérdése,  hogy a Salgó Vagyonra vonatkozik-e a
vezetékadó? Ez azért is fontos, mert bár pozitív eredménnyel zárta a 2012-es évet a Salgó Vagyon
Kft., de azt látni kell, hogy a rendkívüli bevételeknél megjelenő bevétel fordította át pozitívba az
eredményt, hiszen az itt elszámolásra kerülő időarányos támogatás az, amivel végül is a cég pozitív
eredménnyel zárt. Véleménye szerint vigyázni kell arra, hogy 0 körüli pozitív eredmény esetén a
gazdálkodás hogyan alakul. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tatár Csaba ügyvezető igazgató úrnak adja meg a szót.

Tatár Csaba: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a távhő-szolgáltatási rendszerre nem vonatkozik
ez az adónem, a vízvezeték hálózat esetében pedig 2-3 millió Ft-ot jelent a plusz adó. Visszautasítja
azt a megjegyzést, amely szerint a plusz 0 vagy az alatti teljesítmény és az állami támogatásnak
köszönhető  a  cég  által  elért  eredmény.  A cég  összeolvadása  előtt  is  volt  ebből  vita,  amikor
képviselő úr kérdése volt,  hogy milyen megtakarításokra lehet számítani,  vagy lesz-e egyáltalán
megtakarítás. Akkor is igyekezett meggyőzni képviselő urat arról, hogy lesz, mégpedig iszonyatos
erőfeszítések árán, szinte az egész rendszer átformázásával, 10%-os létszámleépítéssel feleslegesen
kiáramolt bérköltségek megfogásával több, mint 60 millió Ft-ot tud megtakarítani a Salgó Vagyon. 

21



Örömmel jelenti  be,  hogy ezt a számot tudták hozni.  Meginvitálja képviselő urat  a  céghez egy
mélyebb beszélgetésre, ahol bemutatja a társaság különböző telephelyeit, az ott folyó munkát, és azt
az  erőfeszítést,  ahogy a  vállalati  integrált  irányítási  rendszert  és  az  ISO rendszert  szinte  teljes
mértékig  átalakították  az  új  szervezeti  struktúrára.  Szinte  a  teljes  dokumentációt  át  kell  írni  és
reményei  szerint  ez novemberben egy teljes körű audittal  a  külső szakértő szemlélő számára is
világos lesz, hogy egy teljesen új céget, és egy új minőséget hoztak létre. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást.  Egyetért  ügyvezető igazgató úrral  ez
több, mint leegyszerűsítése a dolgoknak. Összehasonlíthatatlannak tartja a cég  2006-os és 2012-es
eredményeit. 

Méhes András: Hozzászólásában nem arról  beszélt,  hogy milyen feladatokat  végzett  el  a  Salgó
Vagyon. Nyilván egy cég összevonáskor, vagy beolvadáskor jelentős feladatok vannak, és bízott
abban, hogy azok a párhuzamos feladatok, amelyek az ígéretben elhangoztak, leszűkítésre kerültek.
Örül  annak,  hogy ez megtörtént.  Arra hívta  fel  a  figyelmet,  hogy az eredmény 18 millió  Ft,  a
szokásos vállalkozási eredmény negatív, és a rendkívüli bevétel beszámításával lesz az eredmény
pozitív.  Ez  lehet,  hogy  leegyszerűsítés,  de  a  számok  ezt  mutatják.  Bízik  abba,  hogy  a  Salgó
Vagyonnál lévő szakemberek képesek arra, hogy ezt a fajta fúziót, a következő időszakban a  cég
működése szempontjából pozitívan tudják befolyásolni. Számára az az aggodalom fogalmazódott
meg, hogy egy 18 millió körüli eredménynél bármilyen tényező elviheti akár negatív irányba is,
főleg úgy, hogy egy ilyen rendkívüli bevétel fordította át pozitívba. Megköszöni ügyvezető igazgató
úr meghívását, élni fog a lehetőséggel. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást,  javasolja  minden képviselő-társának,
hogy  ne  csak  az  előterjesztések  alapján,  hanem  közvetlenül  a  cégeknél  is  tájékozódjanak.  A
Gazdasági Bizottság elkezdte a városban működő cégekkel való találkozást. Véleménye szerint az
önkormányzati cégeket is érdemes meghívni egy-egy Gazdasági Bizottsági ülésre. 
2006-ban  sok olyan  kritika  hangzott  el,  ami  szerint  a  cégek  nem voltak  kellőképpen fogva  az
önkormányzat  által,  és  többen  osztották  azt  a  véleményét,  hogy  egy  komoly  átalakításnak,
átszervezésnek jött el az ideje. Erre már akkor -  Tatár Csaba ügyvezető igazgató úr, akkor ellenzéki
frakcióvezető  javaslatára  -  készültek  dokumentumok,  amelyek  a  cégek  átalakításának
gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá tételének irányába mutattak. A cégek átalakításakor ezekre a
dokumentumokra alapoztak, és ez az első év ami igazolja, hogy megérte az átalakítás. Véleménye
szerint az adatok egyértelműen mutatják, hogy ahhoz képest amit a mostani vezetés megörökölt az
előző vezetéstől, ahhoz képest a cégek sokkal erőteljesebben dolgoznak. Jobbak az eredményeik,
hatékonyabb  a  feladatellátásuk,  és  jóval  több  feladatot  látnak  el  kevesebb  önkormányzati
ráfordítással. Méhes András képviselő úrnak adja meg a szót. 

Méhes  András: Véleménye  szerint  nehéz  összehasonlítani  egy  2006-os  állapotot  egy 2013-sal,
hiszen  nem  ugyanazokról  a  cégekről  van  szó.  Az  előző  önkormányzat  részéről  is  megfelelő
figyelem  hárult  a  cégekre,  hiszen  gyakorlatilag  az  előző  önkormányzat  kezdte  előkészíteni  a
cégösszevonásnak  a  vizsgálatát,  amit  az  új  vezetés  fölhasznált.  Mindenesetre  annak  örül,  hogy
csak minimális mértékben érinti a Salgó Vagyon Kft.-t a vezetékadó. Reméli, hogy a Vízmű és a
Csatornamű  esetében  is  lesz  olyan  megoldás  ami  az  önkormányzat,  illetve  a  cég  számára  is
kedvező. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Felhívja a figyelmet a Tarjánhő által a lakossági költségmegosztók díjának a
lakosság részére kifizetett összegre. Véleménye szerint, ha ez nem lett volna, nőtt volna a társaság
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eredményessége.  Ugyanakkor  hatható  segítséget  nyújtott  egyrészt  a  lakosságnak,  másrészt  az
energiatakarékos működés  szempontjából  a  városnak.  Összehasonlítható  a  Salgó Vagyon –  volt
Tarjánhő  –  kimutatása  alapján,  hogy  mennyivel  kisebb  az  energiafogyasztás  ott,  ahol  föl  van
szerelve költségmegosztó.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást és emlékezteti a közgyűlést arra, hogy
több, mint 70 millió Ft-os összegről van szó, amelyet a lakosság érdekében a költségmegosztókra
fordított az akkori Tarjánhő Kft. 

További hozzászólás nem hangzott el, a napirend a) pontjáról döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 75/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati

Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint
2.756.043 e Ft mérleg főösszeggel és 35.876 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózott eredményből 12.000 e Ft osztalékként
történő kifizetését jóváhagyja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. december 31.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  osztalékfizetés  jóváhagyására  tekintettel  a
Társaság  mérleg  szerinti  eredményét  23.876 e  Ft  összeggel  elfogadja  és  jóváhagyja  annak
eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: adózott eredmény elfogadása: azonnal

eredménytartalékba helyezés: értelemszerűen

A b) pontban a Salgó Vagyon Kft. 2013-as üzleti tervéről szavazott a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
Szám: 76/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati
Vagyonkezelő  és  Távhőszolgáltató  Kft.  2013.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  18.126  e  Ft
adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. december 31.

A  c)  pontban  az ügyvezető  igazgató  2012-es  prémiumfeladatainak  értékeléséről  és  a  2013-as
prémiumfeladatok kiírásáról szavazott a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
Szám: 77/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  
igazgatója, Tatár Csaba részére kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű  
kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár 
Csaba részére 2013. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A d) pontban a főkönyvelő 2012-es prémium értékeléséről, a gazdasági-, műszaki igazgató 2012. II.
félévi prémium értékeléséről és a 2013. évi prémiumfeladatok kiírásáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 78/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kiss 

Istvánné részére kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium 100%-os  mértékű  kifizetését  
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója,
Fodorné Kovács Erzsébet részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, 
Tordai György részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű  
kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  gazdasági  igazgatója,
Fodorné Kovács Erzsébet részére 2013. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat
írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  műszaki  igazgatója,
Tordai György részére 2013. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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11. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi 

prémiumfeladatainak értékelésére, a 2013. évi prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke
– a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérése, hogy ezt a napirendet is együtt tárgyalja a közgyűlés. Ez
pedig  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  a)  pontban  a  cég  2012-es   beszámolója,  b)
pontban a cég 2013-as üzleti terve, és a c) pontban az ügyvezető igazgató 2012-es prémiumfeladat
értékelése és a 2013-as prémiumfeladat kitűzése.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés mindhárom pontját támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési,
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság az  előterjesztés  mindhárom pontját  támogatta,  a
Népjóléti Bizottság az előterjesztés mindhárom pontját támogatta. 

Az a)  pontban a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2012.  évi  beszámolójáról  döntött  a
közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 79/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012.

évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  –  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint  –  141.325  e  Ft
mérlegfőösszeggel és 1.945 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1.945 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba
helyezését jóváhagyja.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A b)  pontban  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2013.  évi  üzleti  tervéről  döntött  a
közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Szám: 80/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit kft. 2013. évi
üzleti tervét a melléklet szerint 112 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. december 31.
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A  c)  pontban  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi
prémiumfeladatainak  értékeléséről,  a  2013.  évi  prémiumfeladatainak  kitűzéséről  döntött  a
közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 81/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit

Kft.  ügyvezető  igazgatója  részére  kitűzött  2012.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A
Közgyűlés  megállapította,  hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg.  A Közgyűlés  Sári
Sándor  ügyvezető  igazgató  részére  –  a  kitűzés  időpontjában  érvényes  munkaszerződésben
megállapított – havi személyi alapbére háromszorosának megfelelő prémiumösszeg kifizetését
engedélyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. április 30.

2./ A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2013.
évre vonatkozóan a prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

12. a) A Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója
b) A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: Simon  Lajos,   a  Salgótarjáni   Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  
igazgatója

c) Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatainak 
kiírására

d) Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  közművelődési  szakmai,  
sportszakmai,  valamint  gazdasági  és  műszaki  igazgatóhelyettese  2012.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2013. évi prémiumfeladatok kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. közművelődési szakmai igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. gazdasági és műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft sportszakmai igazgató-helyettese
- Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- Salgótarjáni Közművelődési  Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kérése,  hogy  a  napirendi  pontokat  szintén  együtt  tárgyalja  a
közgyűlés.  A 12-es  napirendben  a.),  b.),  c.),  d.)  pontok  találhatók.  A napirend  a  Salgótarjáni
Közművelődési Nonprofit Kft.-ről szól. Az a) pontban a 2012-es beszámoló, b.) pontban a 2013-as
üzleti terv, c.) pontban az ügyvezető igazgató 2012-es prémiumfeladat értékelése és a 2013. évi
prémiumfeladat kiírása szerepel, a d.) pont a Kft. közművelődési szakmai, sport szakmai, valamint
gazdasági és műszaki igazgató helyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak értékelését, valamint a
és a 2013. évi prémiumfeladatok kiírását tartalmazza. 
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A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés mind a 4 pontját támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési,
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  4  pontját  2  tartózkodás,  5  igen
szavazat mellett támogatta, a Népjóléti Bizottság  az előterjesztés mind a 4 pontját támogatta.

Az a) pontban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit  Kft. 2012. évi beszámolójáról döntött  a
közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 82/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012.

évi egyszerűsített  éves beszámolóját  az I -  V. számú melléklet  szerint 246.827 e Ft mérleg
főösszeggel és 2.858 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi 2.858 e Ft mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A b)  pontban  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  2013.  évi  üzleti  tervéről  döntött  a
közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 83/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel
elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A c)  pontban  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi
prémiumfeladatainak  értékeléséről  és  a  2013.  évi  prémiumfeladatainak  kiírásáról  döntött  a
közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 84/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére kitűzött 2012. évi
prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója,  Simon Lajos részére 2013. évre az 1. melléklet
szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A d) pontban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési szakmai, sportszakmai,
valamint gazdasági és műszaki igazgatóhelyettese 2012. évi prémiumfeladatainak értékeléséről és a
2013. évi prémiumfeladatok kiírásáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 85/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési szakmai ügyvezető igazgatóhelyettese, Széky  
Miklós részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság sportszakmai ügyvezető igazgatóhelyettese, Pusztáné Belinyák 
Ágnes részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100=-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű Társaság gazdasági  és  műszaki  ügyvezető igazgatóhelyettese,  Farkas  
László részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 90%-ban valósultak meg, így a prémium 90%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság  közművelődési  szakmai  ügyvezető  igazgatóhelyettese,  Széky Miklós  
részére 2013. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság sportszakmai ügyvezető igazgatóhelyettese,  Pusztáné Belinyák Ágnes  
részére 2013. évre a 2. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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13. a) A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi éves beszámolója
b) Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója
c) Javaslat  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezetője  2013.  évi  

prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 13-as napirend a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-hez kapcsolódik.
Az a) pontban a 2012. évi éves beszámolót, a b) pontban a 2013-as üzleti tervet, a c) pontban pedig
a 2013. évi prémiumfeladatok kiírásáról dönt a közgyűlés. 

A Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztés  mind 3 pontját  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  3  pontját  2  tartózkodás,  5  igen
szavazat mellett támogatta. 

Az a) pontban a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2012. évi éves beszámolójáról döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Szám: 86/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  2012.  évi
beszámolóját  az I-V. sz. melléklet  szerint 9.948 e Ft mérleg főösszeggel és -2.186 e Ft adózott
eredménnyel elfogadja.
Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető
Határidő: azonnal

A b) pontban a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervéről döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 1 nem, és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 87/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervét
a melléklet szerint 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető

A c)  pontban  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezetője  2013.  évi  prémiumfeladatainak
kiírásáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 88/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, Telekné
Dézsi Piroska részére 2013. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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14.a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető 
igazgatója

b) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi  
célfeladatainak értékelésére 

c) Javaslat  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki  
igazgatóhelyettesének 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági igazgató-helyettese
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelő bizottságának  elnöke
- a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 14-es napirendben Salgótarjáni és Környéke Vízmű Kft.-ről szól.
Az előterjesztés  a) pontjában  a 2012-es beszámolóról,  a  b) pontjában az ügyvezető igazgató cél
feladatairól és a  c) pontjában  a gazdasági és a műszaki igazgató helyettesek 2012. évi prémium
feladatainak értékeléséről dönt a közgyűlés. A cég üzleti tervét a következő közgyűlés tárgyalja. 

A Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztés  mind  3  pontját  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés mind 3 pontját támogatta. 

Az a) pontban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi beszámolójáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 89/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  

taggyűlésének, hogy a Társaság 2012. évi éves beszámolóját (az I. - V. sz. mellékletek szerint) 
2.251.029 e Ft mérleg főösszeggel és 8.294 e Ft adózott eredménnyel fogadja el.

2./ A Közgyűlés  javasolja  a  Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  taggyűlésének a  8.294 e Ft  
adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A b) pontban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi célfeladatainak
értékeléséről döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 90/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának
figyelembevételével – értékelte a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta
András  részére kitűzött  2012.  évi  célfeladatok végrehajtását.  A Közgyűlés  megállapítja,  hogy a
feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  az  éves  külön  juttatás  összegének  100%-os  mértékű
kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.
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Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A c) pontban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. gazdasági-, és műszaki igazgatóhelyettesének
2012. évi prémiumfeladatainak értékeléséről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 91/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának

figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  gazdasági
igazgatóhelyettes,  Kristáné  Zsidai  Erika  részére  kitűzött  2012.  évi  prémiumfeladatok
végrehajtását.  A Közgyűlés megállapítja,  hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a
kitűzött  éves  külön  juttatás  összegének  100%-os  mértékű  kifizetését  javasolja  a  társaság
Taggyűlésének.
Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  műszaki
igazgatóhelyettes, Borbás Csaba részére kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön
juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15. a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2012. 
évi prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgató-helyettese
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a Salgótarjáni Csatornamű Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:   A 15-ös  napirendben a Salgótarjáni  Csatornamű Kft.-t  tárgyalja
közgyűlés.  Az a)  pontban a 2012.  évi  beszámolót, b)  pontban a műszaki igazgató-helyettes 2012-
évi prémiumfeladatait  értékeli a közgyűlés. A prémium kitűzést, illetve az üzleti tervet a  májusi
közgyűlés tárgyalja. Ennél a napirendnél nincs prémium célkitűzés  értékelés, hiszen az ügyvezető
igazgató térítés nélkül látja el a feladatokat.

A Pénzügyi  Bizottság az  előterjesztés  mind 2  pontját  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés mind 2 pontját támogatta. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  köszönöm szépen. Kérdések észrevételek következhetnek. Nincsen.
Döntünk. Tehát a Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ről szavazunk. 
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Az a) pontban a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2012. évi éves beszámolójáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 92/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató  

Kft.  taggyűlésének,  hogy a  társaság  2012.  évi  beszámolóját  965.103 e  Ft  mérleg  szerinti  
főösszeggel és 48.410 e Ft adózott eredménnyel az I-V. sz. mellékletek alapján fogadja el.

2./ A Közgyűlés javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének a 48.410 e Ft 
adózott eredmény osztalékként történő kifizetését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A  b)  pontban  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Kft.  műszaki  igazgatóhelyettesének  2012.  évi
prémiumfeladatainak értékeléséről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 93/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  felügyelőbizottság  javaslatának
figyelembevételével  –  értékelte  a  Salgótarjáni  Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  műszaki
igazgatóhelyettes,  Fülöp  László  részére  kitűzött  2012.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A
Közgyűlés  megállapítja,  hogy a feladatok 100%-ban valósultak  meg,  így a  kitűzött  éves  külön
juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Határidő: a társaság következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16. a) A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. 2012. évi éves 
beszámolója
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b) Javaslat a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója 2012. évi prémiumfeladatainak 
értékelésére 

c) Javaslat  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2012.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A napirend tárgyalásához meghívott:
- a VGÜ Kft. gazdasági igazgató-helyettese
- a VGÜ Kft. vállalkozási igazgató-helyettese
- a VGÜ Kft. felügyelő bizottságának elnöke
- a VGÜ Kft. könyvvizsgálója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 16. napirend a Városgazdálkodás és Üzemeltetési Kft.-ről szól. Az
előterjesztés 3 pontból áll. Az a) pontban a 2012. évi beszámolót, a b) pontban az ügyvezető 2012.
évi  prémiumfeladatairól,  a  c)  pontban  a  gazdasági-  és  vállalkozási  igazgató-helyettes
prémiumfeladatainak értékeléséről dönt a közgyűlés. 
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A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés  mind  a  3 pontját  támogatta,  a Gazdasági, Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés  mind a 3 pontját   2 tartózkodás, 5
igen szavazat mellett támogatta.

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

Méhes András:  Kérdése, hogy  az anyagban szereplő  parkolással kapcsolatos bevétel,  amelyet az
önkormányzat  részére  szedett  be  a   VGÜ  Kft.,  82  millió  forint,  illetve  amit  visszakap  a
tevékenységért az önkormányzattól, durván 51 millió forint.  Ezek az összegek tartalmazzák-e az
áfát vagy nettó árak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató úrnak adja meg a szót. 

Bodnár Benedek: Az üzleti tervben szereplő adatok nettó összegek, hiszen bevételről van szó, így
az Áfát nem szokták megjeleníteni. A bevételben viszont a 81 millió, amit képviselő úr említett,
bruttó bevétel és ennek a nettó bevétele 66 millió Ft. 

További kérdés nem hangzott el, a közgyűlés az előterjesztés a) pontjában a VGÜ Kft. 2012. évi
beszámolójáról döntött. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 94/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és

Üzemeltetési  Kft.  2012.  évi  éves  beszámolóját  az  I-V.  sz.  melléklete  szerint  375.404 e  Ft
mérleg főösszeggel és 23.229 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  társaság  adózott  eredményét  23.229  e  Ft
összeggel elfogadja és jóváhagyja annak eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: adózott eredmény elfogadása azonnal

eredménytartalékba helyezés értelemszerűen

A b)  pontban  a  közgyűlés  a  VGÜ  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2012.  évi  prémiumfeladatainak
értékeléséről döntött.

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 95/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója, Bodnár
Benedek  részére  kitűzött  2012.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A Közgyűlés  megállapítja,
hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű  kifizetését
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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A  c)  pontban  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  2012.  évi
prémiumfeladatainak értékeléséről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 96/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Kft. gazdasági igazgatóhelyettese,

Susán  Tiborné  részére  kitűzött  2012.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A Közgyűlés  
megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű  
kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

      
2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Kft.  vállalkozási  

igazgatóhelyettese, Nagy László részére kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:   Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a VGÜ Kft. üzleti tervét és a
prémium kiírást a  májusi  közgyűlés  tárgyalja.  Ezzel  a napirenddel  lezárta a  közgyűlés a  cégekkel
kapcsolatos napirendi pontokat.  Minden cégvezetőnek,  könyvvizsgálónak, felügyelő bizottságnak,
illetve a munkatársaknak megköszöni a munkát és kívánja, hogy a 2013-as esztendő az elmúlt évnél
is eredményesebb legyen.

17./ 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
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgáló

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet-módosítás lényegi elemei a következők: az irodavezetők
kezdeményezésére,  az  előirányzatoknak  a  kötelező-,  önként  vállalt-,  illetve  államigazgatási
feladatra  történt  megosztására  vonatkozóan  az  elmúlt  időszakban  a  jogszabályok  értelmezése
alapján felülvizsgálat  történt emiatt szükséges a korrekció átvezetése,  a központi költségvetéséről
szóló törvény melléklete szerint a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú
kiegészítő támogatása címen egy 78 millió forintos előirányzati rendezés,  a Tarjáni Gyerektábor
felújításának második ütemével együtt célszerű a létesítményhez tartozó térkő burkolat felújítása is.
Ehhez  egy 5.000 eFt-os  a  felújítás  előirányzat-csoportról  a  felhalmozási  célú  pénzeszközátadás
jelenik  meg,  az  általános  tartalék,  illetve  a  Sportfeladatok  címekről  történt  átcsoportosítások
előirányzata rendeződik és sok olyan tétel,  amelyek egy-egy hónap során előkerülnek. 

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

A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 28/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fél órás ebédszünetet rendel el. 

EBÉDSZÜNET

Székyné dr. Sztrém Melinda: Az ebédszünetet követően megállapítja, hogy 12 képviselő van jelen.
dr.  Bercsényi  Lajos  képviselő úr és Fenyvesi Gábor képviselő  úr nincs bent  az ülésteremben, a
jelenlévő képviselők száma 12 fő.  

18./ Javaslat a „GeoTur -  A Novohrad - Nógrád Geopark ökoturisztikai  fejlesztése” című  
(ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001  azonosítószámú)  projekt  keretében  történő  
biztosítéknyújtási garancia átvállalására, ingatlan-jelzálog formájában
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az Önkormányzat és a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
által alkotott konzorcium  „Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése” című pályázatra
benyújtott projektje támogatási szerződéssel rendelkezik. Az infrastrukturális beruházás előkészítése
megkezdődött,  ennek  két  nagy  beruházása  a  Salgóbányai  Kaszinó  felújítása  Geopark
látogatóközponttá tétele, illetve a Napsugár étteremként ismert eresztvényi ingatlan megvásárlása
felújítása és Geopark Kutatóközponttá tétele. Erre a kiemelt turisztikai projektre a konzorcium 614
millió forintot nyert. Megkezdődött a beruházás előkészítése. A konzorcium a projekt folyamatos
pénzügyi fedezet biztosítása érdekében, előleget szeretne lehívni. Az előleg lehívásának feltétele a
konzorciumi partner részére kötelezően előírt biztosítéknyújtási kötelezettséget rendezése. 

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr és dr. Bercsényi Lajos képviselő úr visszatért az ülésterembe, a
jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 97/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az  ÉMOP-2.1.1/A-12-K2-2012-0001 azonosítószámú
pályázathoz  a  melléklet  szerinti  „Jelzálogszerződést”  jóváhagyja,  felhatalmazza  a  polgármestert
annak aláírására, valamint hozzájárul Salgótarján 3893/A/12 hszr-ú ingatlanra vonatkozó, a Nemzeti
Fejlesztési  Ügynökség  javára  szóló  legfeljebb  262.954.815  Ft  és  járuléka  erejéig  a  jelzálogjog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat  a  Salgótarján,  Észak  –  Dél  irányú  kerékpárút  II/B  ütem  megvalósításához  
szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2007. óta dolgozik a kerékpárút projekten, aminek
első lépése volt a tervezési pályázat benyújtása volt, amire 4 millió forintot nyert az önkormányzat.
A Regionális Operatív Programok keretében kétszer egymás után sikerült pályázati forráshoz jutnia
az önkormányzatnak. A beruházás első részén túl van az önkormányzat, az Eperjes-teleptől a Városi
Sportcsarnokig terjedő szakaszon pedig április 22-én kezdődtek meg a munkálatok. Megkereste az
önkormányzatot  az  Active  Solution  Kft.,  amely  a  Közlekedési  Operatív  Program  Irányító
Hatóságával egyeztetett  módon olyan előkészített kerékpárutas projekteket keresett,   amelyek fő
közlekedési utak mentén valósulnak meg és előkészítettségük lehetővé teszi, hogy a kivitelezési
munkákat rövid határidővel indítani lehessen. Az önkormányzat rendelkezik Salgótarján Észak-Dél
irányú  kerékpár  út  teljes  hosszára  engedélyes  tervekkel  és  jogerős  építési  engedéllyel.  Az
előterjesztés  arra  tesz  javaslatot,  hogy  a  közgyűlés  utólagosan  hagyja  jóvá  a  polgármester
nyilatkozatát,  amelyben  a  100%-os  finanszírozású  konstrukcióhoz  az  önkormányzat  csatlakozni
kíván,  továbbá a  Nemzetgazdasági  Minisztérium támogató  levelének megérkezését  követően az
előkészítési munkákra a szerződéseket meg lehessen kötni. Jelen pillanatban egy 22 millió forint
körüli  összeggel  kellene  hozzájárulni  az  előkészületekhez.  Akár  a  kisajátítási  eljárás,  akár  a
feltételes  közbeszerzés  lefolytatása  olyan  költség,  amelyet  az  odaítélt  támogatási  szerződés
megkötése után visszakap az önkormányzat, hiszen ez elszámolható költség a projekten belül. Ez
azt jelentené, hogy a most záruló uniós támogatási ciklus forrásából teljes egészében be lehetne
fejezni a kerékpárutat. 

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

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

Szabó Ferenc:  Örül az előterjesztésnek. Sokan használják a már elkészült  kerékpár utat,  akár  a
munkába  járás  alkalmával  is.  Fontos,  hogy  biztonságos  közlekedést  tesz  lehetővé.  Véleménye
szerint ha csak az emberi élet épségét óvja meg ez a beruházás és emellett sportolásra is alkalmas az
út, már sokat tett az önkormányzat a salgótarjáni polgárokért. 

A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 98/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a Salgótarján, Észak-Dél  

irányú kerékpárút II./B ütemhez kapcsolódóan a polgármester által aláírt nyilatkozatot az 1.  
mellékletnek megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A  Közgyűlés  jóváhagyja  a  Salgótarján,  Észak-Dél  irányú  kerékpárút  II./B  ütemének  
megvalósítása  érdekében  szükséges  előkészítési  munkálatokra  vonatkozó  szerződések  
megkötését  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium  támogató  levelének  megérkezését  követően  
legfeljebb  22,5  millió  Ft  összeg  erejéig.  Továbbá  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az  ehhez  
kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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20./ Javaslat  az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás  
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendeletben közzétett  
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: 2013. március  29-én jelent  meg a Belügyminisztérium rendelete,
amelyben az önkormányzati  feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez lehet  vissza nem térítendő
támogatást igényelni maximum 30 millió forint erejéig és ehhez 10% önrészt szükséges biztosítania
az  önkormányzatnak.  Az  előterjesztés  arra  tesz  javaslatot,  hogy  a  pályázatban  a  Salgótarjáni
Mackóvár  Központi  Óvoda épületének nyílászáró  cseréje  valósuljon  meg,  a  kor  követelményei
szerint műszaki paraméterekkel rendelkező nyílászárókkal. Vállalni kell a projekt nagyság 5%-nak
erejéig közfoglalkoztatott alkalmazását is a projektben. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 99/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  egyes

önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás  igénybevételének  részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében a kötelező önkormányzati feladatot
ellátó  intézmények fejlesztésére,  felújítására  irányuló  pályázat  benyújtására,  és  a  szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

A fejlesztés megvalósulási helye:
- Salgótarjáni Összevont Óvoda - Mackóvár Központi Óvoda

A fejlesztés az óvoda nyílászáróinak cseréjére irányul.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Fejlesztési cél  Fejlesztés összköltsége
(Ft)

Igényelt támogatás
(Ft)

Önerő 
(Ft)

Mackóvár  Központi
Óvoda  nyílászáróinak
cseréje

33.333.333 30.000.000 3.333.333

Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2./ A Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  -  Mackóvár  Központi  Óvoda  nyílászáróinak
cseréjéhez szükséges 3.333.333 Ft önerőt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosítani fogja. 
Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester
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21./ Javaslat a „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című projekttel 
kapcsolatos együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az ÚJ Széchenyi Terv keretében
pályázati felhívást tett közzé „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” címmel,
melyre a Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület ez év április 15-én, mint projektgazda benyújtotta
pályázatát. A megpályázott támogatási összeg: 29,9 millió Ft.  A kiírás célja a társadalmi integráció
és kohézió erősítése. Ennek keretében fontos a  közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai
szervezetek  helyi,  valamint  kisebbségi  önkormányzatok,  intézmények,  szakmai  szervezetek
egyházak  között  történő  együttműködés  javítása  közösségi  programok  és  szolgáltatások
megvalósításával.  A pályázati projektek helyi együttműködése érdekében április 11-én a „FEST”
Egyesület  és  az  önkormányzat  együttműködési  megállapodást  kötött  egymással.  A pályázattal
kapcsolatban önkormányzatnak  anyagi kötelezettsége nincs.  A pályázat beadási határidejére való
tekintettel kéri a közgyűlést, hogy utólag hagyja jóvá az együttműködési megállapodást. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  5
igen, 1 nem  szavazat mellett támogatta az előterjesztést.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Huszár Máté képviselő úrnak adja meg a szót. 

Huszár  Máté:   Az  érintett  egyesület  képviselője,  illetve  vezetője  polgármester  asszony
kabinetfőnöke.  Kérdése,  hogy volt-e más pályázó, aki kereste a partnerséget,  az együttműködés
lehetőségét a várossal, illetve a városvezetéssel. A másik, hogy az egyesület az elmúlt évben milyen
típusú  munkát,  milyen  tevékenységet  végzett,  ami  alapján  javasolják  ennek  az  együttműködési
megállapodásnak a jóváhagyását. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Vélhetően  minden  összetartozás-napon  ott  volt  képviselő  úr  és
láthatta az egyesület - többek között ennek az egyesületnek is - munkáját. Megadja a szót Fenyvesi
Gábor alpolgármester úrnak.

Fenyvesi Gábor: Az első kérdés valószínű, hogy összeférhetetlenségi dologra irányult. Ez a kettő
azért nem függ össze, mert ebben az esetben az önkormányzat nem pályázó, hanem együttműködő
partner egy egyesület irányába. A másik, hogy a FEST egyesület már 2009 óta aktívan részt vesz a
város közéletében – pld. december 8-ai fáklyás megemlékezés és előtte a templomi szentmise az
áldozatok lelki üdvéért – ami az egyesület kezdeményezése volt, de a Förster Kálmán Városvédő
Egyesülettel  közösen  a  várostörténetének  a  feltárásában  is  jelentős  munkát  végzett.  Az  elmúlt
időszakban  a  diákokat  érintő  kérdésekben  nagyon  sok  fórum,  média  összejövetel  kapcsolódik
tevékenységükhöz.  Mint  Beszterce-lakótelepért  felelős  önkormányzati  képviselő  kiemelten
fontosnak  tartja  ezt  a  pályázatot. Ezért  is  örült  annak,  hogy  ez  a  lakótelep  a  célterülete  a
pályázatnak.  A Beszterce-lakótelep speciálisan úgy épült,  hogy közösségi  tér  nincs.  Egyedül  az
iskola  és  az  óvoda  alkalmas  közösségi  összejövetelekre.  Az  egyesület  és  a  program,  amit
megismert,  arra törekszik,  hogy közösségi teret  teremtsen a Beszterce-lakótelepen élőknek, és a
generációk  egymásra  találását  próbálja  meg  elősegíteni.  Kéri  a  közgyűlést  az  együttműködési
megállapodás támogatására. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megjegyzi, ilyen kérdések nem hangzottak el, amikor önkormányzati
képviselő  volt  egyesületi  elnök  és  még  a  civil  kerekasztal  vezetőjének  is  érdemes  volt
megválasztani. 
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A közgyűlés 10 igen és 4 nem mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 100/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. számú melléklet szerint támogatja és utólagosan
jóváhagyja a „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című pályázati felhívásra
benyújtott  pályázattal  kapcsolatban  a  Fiatalok  Együtt  Salgótarjánért  Egyesülettel  kötött
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat az Egészségügyi-Szociális Központ további működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Salgótarján  a  jogszabályokban  meghatározott  szociális,
gyermekjóléti,  egészségügyi  feladatait  egyrészről  az  Önkormányzat  fenntartásában  működtetett
Egészségügyi - Szociális Központ, másrészről a Társulás fenntartásában lévő Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ,  valamint  külső  szolgáltatókkal  kötött  szerződések  útján
biztosítja.  A  Társulás  átalakítása  során  a  tagokkal  folytatott  tárgyalások  alapján,  a  központi
költségvetésből igényelhető társulási normatíva lehívhatósága és a feladatok egy intézmény általi
hatékonyabb működtetése érdekében javasolja 2013. július 1-jétől a SMJV ESZK beolvadását a
Társulás  által  fenntartott  intézménybe.  A Társulás  Tanácsa  2013.  április  4-ei  ülésén  hozzájárult
ahhoz, hogy az Önkormányzat fenntartásában működtetett  intézmény a Társulás által  fenntartott
intézménybe általános jogutódlással beolvadjon. A Tanács ugyanezen döntésében felkérte a Társulás
elnökét,  hogy a  Társulás  Társulási  Megállapodásának módosítását,  illetve  a  társulási  intézmény
Alapító Okiratának módosítását a Tanács következő ülésére terjessze elő. Az államháztartásról szóló
törvény szerint  beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő
költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  megszüntetéséről  a  nem  jogszabállyal  alapított
költségvetési  szerv  esetén  megszüntető  okiratban  kell  rendelkezni.  A központi  költségvetésből
igényelhető  társulási  normatíva  lehívhatósága  és  a  feladatok  egy intézmény általi  hatékonyabb
működtetése  érdekében  javasolja  2013.  július  1-jétől  az  ESZK  beolvadását  a  Társulás  által
fenntartott  intézménybe.  Az  átalakult  intézmény  gazdasági  szervezettel  rendelkező  önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv lesz.
A Társulási Tanács több ízben is tárgyalt erről az összeolvadásról. A Polgármesteri Hivatal érintett
szakirodái - Jegyzői Iroda és a Népjóléti Iroda munkatársai - sok előkészítő munkával a Tanács
tagjai elé és a közgyűlés elé tárták azokat a dokumentumokat, illetve számokat amelyek alapján ez a
javaslat megszületett. Maga a folyamat 2007. körül indult el, amikor a feladatok egy része kistérségi
feladat-ellátásba  lett  kiszervezve.  A  jelenleg  érvényes  központi  jogszabályok  és  a  Társulási
Megállapodás, vagy Társulás Alapszabály dokumentumai alapján lehetőség lenne a társulás teljes
megszüntetésére, viszont a Társulásban résztvevő polgármesterek arról döntöttek, hogy továbbra is
szeretnének Társulásban feladatokat ellátni, elsősorban a szociális feladatokat. Úgy tűnik, hogy ez
feladatellátás és gazdálkodás szempontjából is mind a kistelepülési önkormányzatoknak, mind a
városnak  érdeke.  Ezért  kerülne  sor  a  két  intézmény  összeolvadására,  amely  a  Társulás
fenntartásában működne tovább. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 101/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Egészségügyi-

Szociális  Központ  (3100  Salgótarján,  Füleki  út  41.)  önállóan  működő  és  gazdálkodó
költségvetési szervet (a továbbiakban: SMJV ESZK) 2013. június 30-ai hatállyal megszünteti
és elfogadja a határozat 1. melléklete szerinti megszüntető okiratot. A Közgyűlés felhatalmazza
a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. június 30.

2./ A Közgyűlés a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása és Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata  között,  a  2013.  július  1.  napjával  átalakult,  Salgótarján  és  Térsége
Önkormányzatainak Társulása által fenntartott  Egészségügyi - Szociális Központ elnevezésű
költségvetési  szerv irányító szervének kijelölésére vonatkozó megállapodás  megkötését  a  2.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés a beolvadással egyidejűleg a 2. pontban meghatározott, Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott  Egészségügyi  -  Szociális  Központ  részére
ingyenes  használatba  adja  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó  ingó  vagyont,  valamint  az  alábbi
ingatlanokat:

2674/A/1 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Medves krt. 57.
3002 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
3534 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Acélgyári út 61.
6875 hrsz., természetben 3104 Salgótarján, Hősök út 35.
4772 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Forgách A. út 88.
3932 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Úttörők út 17-19.
12371 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Vár út 5.
6677-07-01 hrsz., természetben 3104 Salgótarján, Makarenkó út 6-8.
6699/A104 hrsz., természetben 3104, Salgótarján ,Gorkij krt. 58.
6677/1A22 hrsz., természetben 3104 Salgótarján, Makarenko út 2-4.
3505/4/A hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56.
3759/A185 hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Március 15. út 24.
5952 hrsz., természetben 3104 Salgótarján, Csokonai út 182.
1250/A hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Ady E. út 1.
2695/2/A hrsz., természetben 3100 Salgótarján, Beszterce tér 1.
8732-01-01 hrsz., természetben 3141 Salgótarján, Zagyva út 1.
4550. hrsz., természetben 3141 Salgótarján, Szerpentin út 19.

A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  használatba  adásra  vonatkozó  megállapodást
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda elnök

4./ A Közgyűlés  a  megszűnő  költségvetési  szerv  eszközeinek  és  forrásainak  leltározásáért,  a
költségvetési  beszámoló  elkészítésért,  a  vagyonátadás  lebonyolításáért,  valamint  a  térítési
díjbeszedési  jogosultság átadásának előkészítésért  felelős  személynek SMJV ESZK részéről
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Pártosfalvi  Beáta  igazgató-helyettest,  az  Önkormányzat  részéről  Telek  László  irodavezetőt
jelöli ki.
Felelős: Pártosfalvi Beáta igazgató-helyettes

Telek László irodavezető
Határidő: a költségvetési szerv megszűnésétől számított 60 napon belül

5./ A Közgyűlés  utasítja  SMJV  ESZK  igazgató-helyettesét,  hogy  az  intézmény  feladatkörébe
tartozó  ellátásokra  vonatkozó  működési  engedélyek  módosításának  előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Pártosfalvi Beáta igazgató-helyettes
Határidő: 2013. június 15.

6./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: 2013. május 03.

7./ A Közgyűlés  felkéri  a polgármestert,  hogy a fenntartóváltozás  okán az Önkormányzat  és a
Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság között  2013.  január  22-én  létrejött  fogyatékos
személyek  ápoló-gondozó  célú  lakóotthoni  szolgáltatás  nyújtásának  átvállalására  vonatkozó
megállapodás  felülvizsgálata  vonatkozásában  egyeztetést  kezdeményezzen  és  az  egyeztetés
eredményeként létrejött döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

23./ Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kapcsolatos  
döntések  meghozatalára
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló törvény alapján a
törvény  hatálybalépése  előtt  vagyis  2012.  január  1-je  előtt  kötött  önkormányzati  társulási
megállapodásokat  felül  kell  vizsgálni  és  a  törvény  új  szabályainak  megfelelően  módosítani
szükséges legkésőbb ez év június 30-ig. A törvényi kötelezettség alapján készült el a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Társulási Megállapodásának módosítása, mely a határozati
javaslat 1. melléklete. Az egységes szerkezetű társulási megállapodást a könnyebb áttekinthetőség
érdekében csatolva lett az előterjesztéshez. 

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: 102/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási  

Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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2./ A Közgyűlés a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd hulladékgazdálkodási  
önkormányzati  hatáskörök  közül  a  Társulásra  ruházza  át  a  társulási  cél  megvalósítása  
érdekében az alábbi hatásköreit:
d) az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített

gyűjtőedényben  gyűjtött  települési  hulladék  ingatlantulajdonostól  történő  átvétele  és
elszállítása  –  ideértve  a  háztartásban képződő biohulladék,  a  vegyes  hulladék,  illetve  az
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 

e) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és
elszállítása, 

f) a  közszolgáltató  által  üzemeltetett  hulladékgyűjtő  ponton,  hulladékgyűjtő  udvaron  vagy
átvételi helyen átvett hulladék elszállítása, 

g) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, 
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i) a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási  létesítmény

fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is, 
j) a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  végzésére  a  jogszabályoknak  megfelelő

közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, 
k) a  kiválasztott/kijelölt  közszolgáltatóval  a  jogszabályok  rendelkezéseinek  megfelelő

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára. 

A fenti  feladat-  és  hatáskörök  átruházása  nem  érinti  a  tagönkormányzatok  2014.  január  1-ig
fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. 
A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

 
24./ Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat
könyvvizsgálójának  a  101/2010.  (IV.27.)  Öh.  sz.  határozatával  Mesterné  Berta  Ildikó
Könyvvizsgáló  Kft-t  választotta,  aki  rendelkezett  a  szükséges  költségvetési  minősítéssel.  Mivel
Mesterné Berta Ildikó az önkormányzat  könyvvizsgálói feladatait  másfél évtizede nagy szakmai
hozzáértéssel, megbízhatóan látta el, a megbízási szerződés 2010-ben meghosszabbításra került.
A könyvvizsgálói megbízás 2013. április 30-án lejár dönteni kell arról, hogy az önkormányzatnál
2013. április 30-át követően ki lássa el a könyvvizsgálói feladatokat. Mesterné Berta Ildikó megfelel
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
Kormányrendelet  46.§-ában  meghatározott  feltételeknek,  szerepel  a  Magyar  Könyvvizsgálói
Kamara nyilvántartásában. Jelenleg a könyvvizsgáló megbízása nem csupán a jogszabály alapján
kötelezően  ellátandó  feladatokat  tartalmazta,  hanem  ezen  túlmenően  kötelezettsége  volt  az
önkormányzatot és intézményeit érintő központosított előirányzatok, egyéb állami támogatások, a
célzott támogatások felhasználásának ellenőrzése is, illetve szakmai kérdések megválaszolásában
rendszeresen igényelték segítségét. Mivel Mesterné Berta Ildikó a könyvvizsgálói feladatait eddig is
magas színvonalon látta el, illetve rendelkezik mindazokkal a feltételekkel, amelyek garantálják az
objektív  felügyeletet  az  önkormányzat  gazdálkodásával  kapcsolatosan,  javasolja  a  későbbi
időszakra vonatkozóan a megbízási szerződés meghosszabbítását.
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A Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  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: 103/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a MBI KFT-nek (székhelye: 3100 Salgótarján,  

Pécskő út 40. sz., a könyvvizsgálói feladatokat ellátó bejegyzett könyvvizsgáló: Mesterné Berta
Ildikó Salgótarján, Pécskő út 17/2. sz. alatti lakos) az önkormányzat könyvvizsgálói feladatai 
ellátására vonatkozó megbízását 2015. június 30. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  a  könyvvizsgáló  díját  2013.  május  1.  napjától  295.000  forint  +  ÁFA/hó  
összegben,  majd  ezt  követően  2014.  január  1-jétől  minden  évben  a  Magyarország  éves  
költségvetését  megállapító  költségvetési  törvényben  számításba  vett  inflációval  növelt  
összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés  ellátását  biztosító  új
közszolgáltató  kiválasztására  irányuló  pályázati  felhívás  közzététele  2013.  március  8.  napján
megtörtént.  A pályázat  benyújtási  határideje  2013.  május  09.  11.00  óra.  A pályázati  felhívás
értelmében a Kiírónak lehetősége van a pályázat benyújtási határidejét egy alkalommal, legfeljebb
15 nappal  meghosszabbítani,  melynek  alapján  a  határidő   2013.  május  24.  11.00  óráig  történő
meghosszabbítására tesz javaslatot az előterjesztés.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 104/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ 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  
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felhívásban  a  pályázat  benyújtására  meghatározott  határidőt  2013.  május  24.  11.00  óráig  
meghosszabbítja. A Közgyűlés a pályázati felhívás és dokumentáció módosítását a Melléklet  
szerint jóváhagyja. 

2./ A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert  a  pályázati  felhívás  módosításának  közzétételére  a  
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvénynek megfelelően.
Határidő: a pályázati felhívás módosítására azonnal, a felhívás közzétételére értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26. Javaslat a víziközmű-vagyon önkormányzat tulajdonába történő átszállásáról  és  a
víziközmű-vagyon üzemeltetéséről szóló megállapodások módosítására
 Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  2012.  decemberében  hagyta  jóvá  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló  törvény  alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  tulajdonában álló
víziközmű-vagyon egyes vagyonelemeinek a társaság tulajdonosaiként megjelenő önkormányzatok
kizárólagos  tulajdonába,  valamint  a  több  települést  kiszolgáló  vagyonelemeknek  az
önkormányzatok  tulajdonközössége  tulajdonába  átszállásáról  szóló  megállapodást,  valamint  a
víziközművek  üzemeltetéséről  szóló  megállapodást.  A  megállapodások  az  akkori  törvényi
szabályozásnak  megfelelően  az  ún.  rendszerfüggetlen  víziközmű-elemek  tekintetében  is  az
önkormányzatok  tulajdonába  kerüléséről  rendelkeztek.  A  törvény  egyes  rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló,  2013.  februárjában  kihirdetett   Kormányrendelet   azonban  megteremti  a
lehetőséget arra, hogy amennyiben a közszolgáltató és az ellátásáért felelős önkormányzatok abban
állapodnak  meg,  akkor  a  rendszerfüggetlen  elemek  maradhatnak  a  víziközmű-szolgáltató
tulajdonában. Tekintettel arra, hogy szakmai okok miatt indokoltabb, ha a rendszerfüggetlen elemek
a  szolgáltató  tulajdonában  vannak,  amelyek  a  víziközmű-vagyon  tekintetében  nem  képeznek
kiemelkedő értékét, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. kezdeményezte a fenti megállapodások
módosítását. A megállapodás-módosítások az előterjesztéshez csatolva lettek. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 105/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2012.(XII.13.) Öh. sz. határozatával elfogadott
„Megállapodás  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  szerinti  (ivóvíz-
szolgáltatási) víziközművek önkormányzatok tulajdonába történő átszállásáról” szóló,  valamint a
„Megállapodás  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  szerinti  (ivóvíz-
szolgáltatási)  víziközművek  2013.  január  1.  napját  követő  üzemeltetésének  kérdéseiről,  az
üzemeltetés jogfolytonosságáról” szóló megállapodások módosításait  az 1-2. mellékletek alapján
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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27./ Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlése  2013.  februári  21-ei  döntésével  módosította  a
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratát annak érdekében, hogy a Zenthe Ferenc
Színházat működtető társaság, mint előadó-művészeti szervezet, pályázati forrásokat tudjon igénybe
venni. Ennek előfeltétele az előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vétele.
A határozat értelmében - a társaság fenntartójaként – az önkormányzat benyújtotta nyilvántartásba
vétel  tárgyú kérelmét  a  Nemzeti  Kulturális  Alap Igazgatóságához,  mint elsőfokú hatósághoz.  A
Hatóság végzése szerint a kérelem hiányos volt,  mert az alapító okirat  nem tartalmazta, hogy a
nyilvántartásba veendő szervezet alaptevékenységként működteti a Zenthe Ferenc Színházat, mint
egytagozatos  prózai  színházat.  Emiatt  szükséges  az SKN  Kft.  alapító  okiratának  a  hatóság
végzésének megfelelő módosítása, amely  a Közgyűlés hozzájáruló döntése alapján lehetséges Az
alapító  okirat  egyéb  rendelkezései  változatlanul  hatályban  maradnak.  Ezért  javasolja  az  alapító
okirat módosítását.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 106/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.

alapító  okiratát  2013.  május  1.  napjával  az  1.  melléklet  szerint  módosítja.  A Közgyűlés
felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

3./ A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt,
alapító  okiratot  nyújtsa  be  az  elsőfokú  hatóságként  eljáró  Nemzeti  Kulturális  Alap
Igazgatóságához a Zenthe Ferenc Színházat működtető Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit
Kft., mint előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatása céljából. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28./ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jelezte, hogy a
közfoglalkoztatási  programok  keretében  történő  feladatellátás  szabályszerűsége  érdekében
szükséges az alapító okirat módosítása, új tevékenységi körökkel való kiegészítése. Ehhez kérem a
közgyűlés támogatását. 
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Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 107/2013.(IV.25.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  

alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés utasítja a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról a cég jogi képviselője útján intézkedjen. 
Határidő: 2013. május 25. 
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirendi pontok végére ért a közgyűlés. Az ülésre interpelláció
nem érkezett.  Kakukk Zoltán és Turcsány László képviselő urak jeleztek hozzászólást.  Kakukk
Zoltán képviselő úrnak adja meg a szót. 

Kakukk  Zoltán:   Jegyző  úrhoz  tesz  fel  kérdést.  Másfél  évvel  ezelőtt   leégett  Csokoládégyár
maradványa  még  mindig  romokban  van  és  igen  bűzös.  A lakók  is  megkezdték  az  illegális
szemétlerakást, tévéket, heverőket visznek erre a területre. Mikor lesz erre megoldás, hiszen ezen a
részen  nagyon  sok  gyerek  él.  Az  itt  lévő  szemét  rákkeltő,  veszélyes  hulladékot  tartalmaz
Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,   hogy  április  3-án  bejárás  lesz  a  területen  egy  egészségügyi
csoporttal a rágcsálóirtás végett, melyen dr. Pálos Béla úr is részt vesz. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, megadja a szót jegyző úrnak. 

Dr. Gaál Zoltán: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a témában jelenleg két hatóság jár el. Az
egyik a jegyzői hatáskört gyakorló szerv, amely a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája. Ebben az
ügyben az épület megmaradt részének lebontására lett kiadva engedély, amelynek határideje 2 év.
Észlelve azt az állapotot, ami ott kialakult , a bontási engedélyt egy kötelezéssel lett kiegészítve.
Eszerint  arra  lett  kötelezve  a  terület  tulajdonosa,  hogy  építsen  kerítést  és  akadályozza  meg  a
behatolást  erre  a  területre.  Ez  a  lépés  annak  reményében született,  hogy a  kerítés  építés  plusz
költsége miatt inkább a bontás irányába fog elmozdulni a tulajdonos. 
A területen maradt veszélyes hulladék ügyében a környezetvédelmi főfelügyelőség jogosult eljárni
és el is járt. Kötelezték a tulajdonost a veszélyes hulladékot elszállítására. Ez ellen a kötelezés ellen
a  terület  tulajdonosa  minden  hatóság  előtt  jogorvoslattal  élt.  Úgy  tudja,  hogy  
ezek a bírósági eljárások már lezárultak és most került a Felügyelőség abba a helyzetbe – ami igen
kellemetlen - , hogyha a tulajdonos most sem tesz eleget a bírósági döntésekkel már megerősített
hatósági kötelezettségeknek,  akkor a Felügyelőség kénytelen lesz a saját  költségén a tulajdonos
költség viselése mellett gondoskodni arról, hogy elszállítsák onnan a veszélyes hulladékot. Ez azért
kellemetlen  mert  azóta  a  cég  felszámolásra  került,  valószínű  nem lesz  lehetőség  arra,  hogy  a
Felügyelőség a költségét majd megtéríttesse a felszámolási eljárásból. 
Jelen pillanatban az várható első lépésként, hogy a Felügyelőség érvényt tud szerezni a döntésének
és az azbeszt palát onnan eltávolítják. Ezután lesz lehetősége a Hivatalnak az ott maradt szemét,
illetve  épület  rom tekintetében  intézkednie.  A terület  tulajdonosát  megbírságolták,  de  az  előbb
említett okok miatt valószínű, hogy ez a pénz sem fog befolyni a hivatal számlájára. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:   Megköszöni a válaszadást. Az önkormányzat minden hatáskörébe
tartozó lépést megtett. Sajnos, hogy olyan jogszabályi lehetőségek vannak ilyen esetben, amire az
önkormányzatnak nincs ráhatása. Felháborítónak és felelőtlennek tartja, amit a vállalkozás a Platón
élőkkel tesz. Vélhetően a fellebbezésekkel az időhúzásra játszott a cég. Turcsány László képviselő
úrnak adja meg a szót. 

Turcsány László: Tavalyi közgyűlésen már felvetődött az Acélgyári Salakhegy ügye, és akkor úgy
tűnt,  hogy megoldódott  a probléma.  Lakossági bejelentés szerint újabban gépjárművekkel ismét
elkezdték elszállítani a Salakhegyről a salakot.  Most nem ott  osztályozzák, nem ott  bontják, de
markológépekkel szedik ki és hordják el. Ez ugyanazt a problémát veti fel mint tavaly. Ugyanolyan
hang és por, ugyanolyan szennyezés van, mint amit a korábbi közgyűlése már tárgyaltak. Kérése
jegyző úr  felé,  hogy a  hatósági  iroda  nézze  meg milyen  tevékenység  folyik  ott,  és  ha  lehet  a
szükséges  intézkedéseket  tegyék  meg.  Ha  erre  nincs  mód  akkor  legalább  súlykorlátozás
bevezetésével,  közlekedési  tábla  kihelyezésével  szabjanak valamilyen korlátot  ennek a szállítási
munkának.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólást,  jegyző  úrnak  ad  lehetőséget  a
válaszadásra. 

Dr. Gaál Zoltán: Tavaly a tulajdonos jelezte a hivatal felé, hogy kétféle Környezetvédelmi Hatósági
döntés van a kezében. Az egyik kötelezte őt a terület rekultiválására, a másik szerint nincs teendője.
Az volt felé a kérés, hogy járjon a dolgok végére, hogy melyik döntést lehet érvényesnek tekinteni.
A mai napig nem kapott ez ügyben visszajelzést. Ígéretet tesz arra, hogy a kollégák utánanéznek a
felvetésnek és azt követően a szükséges lépéseket megteszi a hivatal az ügyben. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a válaszadást. Felhívja a figyelmet a május 1-jei városi
rendezvényekre,  programokra  melyre  mindenkit  szeretettel  várnak  a  szervezők.  Tájékoztatja  a
Közgyűlést, hogy a legközelebbi ülés várható időpontja május 30. Az ülés zárásaként megköszöni a
képviselő-társaknak a Közgyűlésben végzett tevékenységüket. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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