
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

10. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-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 15 fő 
jelen van. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozatot érintően módosító javaslat nem érkezett. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal fogadta el a tárgysorozatot. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hivatalnak,  hogy  az  elmúlt  közgyűlésen 
elhangzottakhoz tartotta magát, és a képviselők időben megkapták az előterjesztéseket. 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kiegészíti a polgármesteri tájékoztatót. Tájékoztatja a Közgyűlést, 
hogy megérkezett  a  Kúria  Önkormányzati  Tanácsának  határozata,  melyben  döntött  a  szociális 
ellátások  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatáról.  Megállapította,  hogy  a 
Rendelet azon szabálya, amelyben az egy főre eső lakrész nagysága 6 m2-ben lett meghatározva, 
törvénysértő, ezért ezt megsemmisítette. A Rendelet vitatott rendelkezése a következő szöveggel 
marad  tehát  hatályban:  „a  kérelmező  vagy a  jogosult  lakókörnyezete  rendezettsége  biztosítása 
körében köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni.” A törvénysértő rendelkezés a Magyar 
Közlönyben történő közzétételt követő napon hatályát veszti, ami a június 27-én megjelent 107. 
számú  közlönyben  megtörtént.  Ezzel  összefüggésben  véleményét  továbbra  is  fenntartja,  mely 
szerint  az  elképzelés  jó,  szakemberek  segítségével  meg  kell  találni  a  lehetséges  szabályozás 
módját. 
Másik  téma,  amivel  kiegészíti  a  polgármesteri  tájékoztatót  az  árvízi  károkhoz  kapcsolódik. 
Megköszöni mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon segítettek az árvízkárosultaknak. Ez 
az  összefogás  eredményezte,  hogy nagyobb  bajok  nélkül  vonult  el  az  árvíz  Magyarországról. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak is meg kell hozni azt a döntést,  amivel segíti a bajba jutott  
településeket.  Javasolja,  hogy  a  költségvetési  rendelet  módosításában  szerepeljen,  hogy  az 
önkormányzat  2  millió  Ft-tal  hozzájárul  a  károk  helyreállításához,  illetve  az  árvízvédelmi 
munkálatokhoz, mindezt a céltartalék terhére. Ercsényi Ferenc képviselő úrnak adja meg a szót 
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Ercsényi  Ferenc: Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy az  önkormányzat  honlapján  legutolsóként  a 
márciusi közgyűlés jegyzőkönyve olvasható. Kéri a honlap frissítését.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tóthné Kerekes Andreának, a Jegyzői iroda vezetőjének adja meg 
a szót. 

Tóthné  dr.  Kerekes  Andrea: Tudomása  szerint  a  jegyzőkönyvek  szerepelnek  a  honlapon, 
felajánlja segítségét képviselő úrnak, hogy megtalálja őket.

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

Ercsényi  Ferenc: Két  diplomás  rendszer  számítástechnikusként,  nem nagy kihívás  számára  a 
honlapon történő tájékozódás. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy utána néznek a felvetésnek. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés a Polgármesteri Tájékoztatót tudomásul veszi. 

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2013. 
június havi módosításának  lényegi eleme többek között: az  Önkormányzat által az árvízvédelmi 
munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására nyújtandó 2.000 eFt-os támogatás előirányzati 
rendezése; a  központi  költségvetésből  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  2012.  évről 
áthúzódó  bérkompenzáció  támogatása  címen  kapott  4.071  eFt-os  pótelőirányzat  előirányzati 
rendezése;  a  központi  költségvetésből  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  2013.  évi 
bérkompenzációja címen kapott 19.323 eFt-os pótelőirányzat rendezése; a központi költségvetésből 
helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  (2013.  I.  negyedévi  prémiumévek 
program) támogatása címen kapott  2.280 eFt-os pótelőirányzat rendezése; az elmúlt  időszakban 
elért többletbevételek előirányzati rendezése az érintett intézmények vezetőinek kezdeményezése 
szerint;  az  Általános  tartalék,  a  Közművelődési  feladatok,  Sportfeladatok,  címekről  történt 
átcsoportosítások előirányzati rendezése; az  Új  Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési 
Koncepciója 2014-20 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-20” című pályázat elbírálása 
megtörtént,  és  önkormányzatunk  39.913  e  Ft-ot  kapott  támogatás  címen,  aminek  előirányzati 
rendezése  szükséges,   a  szociális  célú  rehabilitáció  az  Acélgyár  – Városközpont  című pályázat 
szintén pozitív  elbírálásban részesült,  aminek 2013. évet  érintő összeg 11.899 e Ft,  így szintén 
szükséges az előirányzati rendezés. 
A  „városközpont  funkcióbővítő  rehabilitációs” projekthez  a  megnövekedett  költségek  miatt 
szükséges egy előirányzati emelés, illetve a  Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
által megvalósítani kívánt KEOP pályázathoz kapcsolódó önerő az Önkormányzat korábbi 83,03% 
helyett 95,05%-ban történő biztosítása jelenik meg. Ez az önerő növekmény  1.118 e Ft, aminek 
rendezése  szükséges;  a  Hulladékgazdálkodási  Társulás  által  megvalósítani  kívánt  pályázathoz 
kapcsolódóan  egy  megelőlegezendő  ÁFA fizetési  kötelezettség  jelenik  meg  2  millió  Ft  körüli 
összeggel, aminek rendezése szükséges. 
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A különböző jövedelempótló támogatások kiegészítése címen az önkormányzat igénylése alapján 
383.654 e Ft támogatás érkezett a számlára. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű 
működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor az a helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként kezelendő, ezért szükséges ennek 
rendezése. A nyári gyermekétkeztetésre benyújtottunk pályázatot az önkormányzat megnyerte, így 
25.304 e  Ft  összegű  állami  támogatást  kapott  a  város.  Ebből  1065 kisgyerek  nyári  étkeztetése 
biztosítható. 

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

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Bejelenti,  hogy a  bölcsőde kialakítására  benyújtott  pályázat  is 
nyert, így közel 350 millió Ft-os, 100%-os, vissza nem térítendő támogatással, új bölcsődét tud 
építeni az önkormányzat Salgótarjánban. 
A  komplex  telep  program  pályázatra  150  millió  Ft-ot  nyert  Salgótarján  városa,  illetve  az 
önkormányzat által fenntartott Dornyai Béla Múzeum pályázata 100 millió Ft-ot nyert. Ebből  az 
összegből az „öblösüveggyár múltja” tanulmányraktár kialakítására és a múzeum belső tereinek 
átalakítására lesz lehetőség. Összeszámolva ezeket a forrásokat 600 millió Ft érkezett az előző ülés 
óta az önkormányzathoz. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 32/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a  Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratóriumának elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  Hrabecz  Gyulát,  a  Közbiztonságáért  Közalapítvány 
Kuratóriumának elnökét.  Az önkormányzat  2006-ban hozta létre a Közalapítványt.  A különböző 
jogszabályok  és  az  alapító  okirat  értelmében  a  Közalapítvány  évente  köteles  az  alapítónak 
beszámolni.  A közhasznúsági  mellékletet,  eredménykimutatást,  mérleget  a  Felügyelő  Bizottság 
véleményezte, a Kuratórium elfogadta, illetve a Közgyűlésnek is elfogadásra javasolja. A könyvelő 
által a jogszabályi előírások betartásával elkészített,  továbbá a könyvvizsgáló által ellenőrzött és 
minősítés  nélküli  záradékkal  ellátott  tavalyi  évi  közhasznúsági  melléklet,  valamint  a  számviteli 
beszámoló  adatai  szerint,  tavaly  732  e  Ft  mérlegfőösszeggel  és  -84  e  Ft  tárgyévi  közhasznú 
eredménnyel  zárta  a  Közalapítvány  a  2012-es  évet.  Azokkal  az  eszközökkel,  amelyek  az 
önkormányzat  segítségével  a  Közalapítvány  kezelésébe  kerültek,  és  ez  által  a  városi 
rendőrkapitányság munkáját segítik, jól gazdálkodik a Közalapítvány. Megköszöni a Közalapítvány 
nevében mindenkinek, aki a SZJA 1%-át felajánlotta. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 140/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. 
évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Javaslat  a Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  2012.  évi  beszámolójának  
elfogadására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 

Kuratóriumának elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  beszámoló  a  Közalapítvány  gazdálkodásáról,  a  szakmai 
munkájáról,  illetve  a  közhasznúsági  jelentésről  ad  tájékoztatást.  A Kuratórium  és  a  Felügyelő 
Bizottság ez év május 30-ai ülésén tárgyalta. Mindkét testület egyhangúlag elfogadta és elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek. 

Véleménye szerint a közgyűlés jól döntött, amikor létrehozta ezt a Közalapítványt, hiszen azok a  
táncosok, táncpedagógusok, akik a Közalapítvány égisze alatt működő tánccsoportokban dolgoznak 
és  azokat  irányítják,  vezetik,  csak  dicsőségére  és  büszkeségére  válnak  Salgótarjánnak,  bárhová 
mennek is az országban, illetve az országhatáron túlra, hiszen olyan értéket képviselnek amelyre 
városunk büszke lehet. Nemcsak a hagyományápolás, hanem az a magatartásforma, az a közösségi 
nevelés  is  példaértékű,  amelyet  a  tánccsoportokban végeznek.  A szülőktől  kapott  visszajelzések 
alapján egyértelműen kijelenthető, hogy azok a gyerekek, akik a néptáncoktatásban részt vesznek, 
vagy akik a különböző tánccsoportokban dolgoznak, azok minőségi értéket képviselő életet élnek, 
és reméli,  hogy olyan  felnőttekké is válnak. Megköszöni a Közalapítvány munkáját és Lőrincz 
Gyulának, a Közalapítvány Kuratóriuma elnökének adja meg a szót. 

Lőrincz Gyula: Megköszöni  a  méltató szavakat.  Megköszöni  a támogatóknak,  és kiemelten az 
alapítónak, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének azt a támogatást, amelyet ahhoz nyújt, 
hogy a Közalapítvány a funkcióját betölthesse, illetve a csoportok szép sikereket érhessenek el.  
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy hajnalban érkezett haza a Nógrád Táncegyüttes egy hollandiai 
nemzetközi  fesztiválról,  ahol  hazánkat  méltóan  képviselték,  és  megtisztelte  őket  Magyarország 
hollandiai nagykövete azzal, hogy fellépésükön jelen volt. Elmondja, hogy az együttes művészeti 
vezetője, Szabó János úr 1 hónapot az Amerikai Egyesült Államokban tölt, ahol fiatalokat tanít a 
magyar népi kultúrára.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, és örömét fejezi ki amiatt, hogy szép 
számmal vannak azok, akik az alapítón kívül támogatói a táncegyüttesnek. Külön köszönetét fejezi 
ki  azoknak  a  salgótarjáni  vállalkozásoknak,  akik  komoly  összegeket  fordítanak  arra,  hogy  a 
gyerekek ilyen értéket képviselő csoportban dolgozhassanak. 

A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Dr.  Bercsényi  Lajos: A szakbizottság  minden  tagja  nevében  gratulál,  és  további  eredményes 
munkát kíván. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
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A Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 141/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány 
2012. évi beszámolóját – az 1. melléklet szerint – elfogadja. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: értelemszerűen

4./ Javaslat  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány  2012.évi  tevékenységéről  szóló  
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriumának  

elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 1995.  novemberében  döntött  a  Közgyűlés  a  Közalapítvány 
létrehozásáról,  amely  az  alapító  okirat  értelmében  arra  hivatott,  hogy  azokat  a  salgótarjáni 
fiatalokat,  tehetségeket  segítse,  akik  felsőoktatási  intézményben  tanulnak.  Az  alapító  okirat 
értelmében a közalapítvány éves beszámolóját az Alapító hagyja jóvá. A beszámoló tájékoztatást ad 
a  gazdálkodásról  és  a  szakmai  munkáról.  Június  5-én  tárgyalta  a  Felügyelő  Bizottság  és  a 
Kuratórium a beszámolót, amit mindkét testület egyhangúlag elfogadott és azt elfogadásra javasolja 
a  Közgyűlés  számára.  A beszámolóhoz  kapcsolódóan  meghívja  a  képviselőket  a  decemberben 
esedékes  ösztöndíj  átadásra.  Jó  érzés  látni  a  meghatottságot  mind  a  szülők,  mind  a  fiatalok 
szemében  amiatt,  hogy  a  városuk  gondoskodik  róluk.  Megköszöni  a  Kuratórium  tagjainak  a 
szeretetteljes megközelítést és gondoskodást, és kívánja, hogy mindig legyen forrás a salgótarjáni 
fiatalok segítésére,  támogatására. 

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

dr.  Bercsényi  Lajos: A  Kuratórium  elnökének  a  kérését  tolmácsolja,  aki  arra  kérte  a 
szakbizottságot,  hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor, – amennyiben lehetséges - még több 
anyagi támogatást szavazzon meg a Közgyűlés a kuratórium részére, hiszen mindig nemes és jó célt 
támogatnak. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 142/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány 2012.  évi 
tevékenységéről beszámolót – az 1. melléklet szerint – elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni elnök úrnak a Közgyűlésen való jelenlétet.

5./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  a  SALGGLAS  Üvegipari  Zrt.,  és  a  PIRAZOL Kft. 
ügyvezető igazgatóit. 
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Elmondja, hogy a szabad vállalkozási zóna teremtette lehetőségek Salgótarján, mint kijelölt szabad 
vállalkozási  zóna  számára  is  olyan  jövőképet  biztosíthat,  amely  a  foglalkoztatás  növelése,  a 
gazdaság erőteljesebb lüktetése szempontjából talán reményekkel kecsegtetheti a várost. Ezzel a 
megközelítéssel  kereste  fel  Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr,  Szabó  Ferenc  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke és Polgármester Asszony a 
Salgótarjánban már régóta működő gazdálkodó szervezeteket.  Elsők között  a SALGGLAS és a 
PIRAZOL salgótarjáni cégeket. Salgótarján jövője szempontjából fontos a szabad vállalkozási zóna 
nyújtotta lehetőségek kihasználása. A város gazdasági stratégiájának kialakítása a városban működő 
gazdálkodó  szervezetek  stratégiájának  figyelembevételével,  és  a  velük  kötött  együttműködési 
megállapodásokkal képzelhető el. 
Örömét fejezi ki amiatt, hogy mindkét cég partnerként tekint az önkormányzatra, és vállalkozik az 
együttműködésre.  A  cégek  jelezték,  hogy  részt  kívánnak  venni  az  ösztöndíjprogramban,  és 
amennyiben arra alkalmas jelöltet  találnak, támogatják azt az elképzelést,  amely szerint, akit  az 
önkormányzat  havi  50  e  Ft-tal  támogat  a  teljes  képzési  idő  alatt,  annak  biztosítják  a  szakmai 
gyakorlaton  való  részvételét,  illetve  az  alapképzést  követően  a  cég  foglalkoztatja.  Ezek  a 
legfontosabb  pontjai  a  stratégiai  együttműködési  megállapodásnak,  amely  az  előterjesztés 
mellékletét  képezi.  Amennyiben  a  Közgyűlés  ezekkel  a  célokkal  egyetért  és  elfogadja  a 
megállapodásokat, akkor az ünnepélyes aláírására a döntést követően kerül sor. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 143/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és  a  SALGGLAS  Üvegipari  Zrt.  közötti  stratégiai  együttműködési  megállapodást  az  1.  
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a PIRAZOL Kft.  közötti  stratégiai  együttműködési  megállapodást  a 2.  melléklet  szerint  
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  együttműködési  megállapodás  aláírásának  idejére  szünetet 
rendel el. 
SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés folytatja  munkáját.  Megállapítja,  hogy a jelenlévő 
képviselők száma 15 fő, a közgyűlés határozatképes. 
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6./ Javaslat „Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása 
2013” című pályázati felhívás közzétételére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  már  korábbi  években  is  döntött  hasonló  típusú 
támogatásról. Előző évben 50 millió Ft-ot, korábban pedig 10 millió Ft-ot juttatott az önkormányzat 
a  vállalkozásoknak.  A 2012.  évben  a  Tarján  Glass  Kft.  felelt  meg annak  a  feltételrendszernek, 
amelyet a közgyűlés a pályázati felhívásban közzétett. Ebben feltételként szerepelt a 10 millió Ft-os 
beruházás, illetve a 20 főnél nagyobb létszámbővítés. Kikötés volt, hogy az újonnan alkalmazottak 
80 %-ának salgótarjáni lakhelyűnek kell lennie. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a cégek 
visszajelzéseit figyelembe véve az önkormányzat könnyített a pályázati kiírás feltételein. A mostani 
támogatás  feltétele,  hogy 100  millió  Ft-ot  meghaladó  legyen  a  cég  fejlesztése,  legalább  10  új 
munkahely teremtése valósuljon meg, és az új munkavállalók 50 %-ának kell salgótarjáni lakosnak 
lennie. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 144/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Foglalkoztatási  és munkahelyteremtő 
beruházások önkormányzati  támogatása  2013” című pályázati  kiírást,  és  felkéri  a  polgármestert 
annak helyben szokásos módon történő közzétételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

7./ Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
     Előterjesztő: Dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés döntése alapján az Egészségügyi - Szociális Központ 
általános  jogutódlással  2013.  július  1-jei  hatállyal  beolvad  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú 
Társulása által fenntartott intézménybe, melynek megnevezése a Társulási Tanács döntése alapján 
Egészségügyi  -  Szociális  Központ.  A  Tanács  áprilisi  ülésén  a  Társulási  Megállapodását 
felülvizsgálta,  a  Társulás  megnevezését  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása 
megnevezésre  módosította.  Minderre  vonatkozóan indokolt  az  önkormányzat  három -  szociális, 
gyermekjóléti  tárgyú  -  rendeletét  módosítani,  azokban  az  intézmény,  valamint  a  Társulás  új 
megnevezését  átvezetni,  az  ellátott  feladatokat,  valamint  egyes  rendelkezéseket  a  Közgyűlés 
döntésének és a központi jogszabályban foglaltak szerint módosítani.  A Tanács 2013. június 19-ei 
ülésén  a  Társulás  fenntartásában  2013.  július  1-jétől  biztosított  ellátásokra  vonatkozó  döntését 
meghozta.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 33/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  helyi  címer  és  zászló  
alapításáról  és  használatának  rendjéről  szóló  16/1992.  (VIII.  31.)  Ör.  sz.  rendelet  
módosítására 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Magyarország  Alaptörvénye  értelmében  hazánk  neve 
Magyarország.  E  rendelkezés  alapján  a  Közgyűlésnek  a  helyi  címer  és  zászló  alapításáról  és 
használatának rendjéről szóló rendeletének  módosítása is szükséges. A tervezett módosítás egyrészt 
érinti a Rendeletnek azon pontját, mely Salgótarján zászlajának használatát szabályozza, másrészt a 
Rendelet taxatíven felsorolja Salgótarján címerének használati körét és annak szabályait, azonban 
jelenleg nem ad lehetőségét arra, hogy az Önkormányzat más vagyontárgyain a címer feltüntetésre 
kerüljön. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy az önkormányzati 
rendészeti  feladatokat  ellátó  közterület-felügyelet  részére  2  db  új  személygépkocsit  vásárol.  A 
gépjárművek  beszerzése  megtörtént.  A figyelmeztető  jelzés  alkalmazásához  szükséges  fényhíd 
felszerelése  és  a  gépjárművek  fényvisszaverő  csíkkal,  felirattal  és  Salgótarján  címerrel  történő 
felmatricázása  megtörtént.  Az  előterjesztéshez  mellékelt  rendelettervezet  javaslatot  tesz  a  helyi 
címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló rendelet tartalmi részletszabályainak 
módosítására.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról  is,  hogy  az  elmúlt  héten  Fenyvesi  Gábor 
alpolgármester  úr  sajtótájékoztató  keretében  mutatta  be  Rendőrkapitány úrral  közösen  a  két  új 
gépjárművet, amelyek segítségével a Városi Rendőrkapitányság, a Közterület-felügyelet, illetve a 
Polgárőrség lát el járőrszolgálatot. 

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  5  igen  szavazattal,  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 34/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

9./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/2012. (XII.27.) önkormányzati  
rendelet módosítására
Előterjesztő:dr. Korom Norbert Lajos, a Magyar Kémény Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a közgyűlésen megjelent Nemes Tamás urat, a  Magyar 
Kémény Kft. Balassagyarmati Kirendeltségének vezetőjét. Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy ez 
év május 28-án hirdették ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló  kormányrendelet  módosítását,  mely az  egységnyi  munkaráfordítás  díját  4.000,-  Ft  helyett 
nettó 2.000,- Ft-ban maximálta. A módosítás ez év július 1-jén lép hatályba.  Ennek megfelelően a 
sormunka egységnyi munkaráfordításának díját egységesen 2.000,- Ft-ban javasolja elfogadni, és a 
kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  díjakat  tartalmazó 
rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani.

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

A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
(A 35/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének  
biztosítását célzó döntések meghozatalára 
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a napirend tárgyalásánál megjelent Bucsok Lajos urat, a 
Nógrád Volán Zrt.  személyszállítási  igazgatóját.  A helyi,  autóbusszal végzett,  menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás 2013. július 1.  napjától történő biztosítása érdekében a Nógrád 
Volán Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeképpen, a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek 
figyelembevételével  a  közszolgáltatási  szerződés  2014.  december  31.  napjáig  történő 
meghosszabbítására  tesz  javaslatot  az  előterjesztés.  A  közszolgáltatási  szerződés 
meghosszabbításával  összefüggésben  szükséges  a  közszolgáltatás   ellátásával  kapcsolatos 
megállapodások  módosítása  is.  A  minisztériumból  utólagosan  megérkezett  anyag  miatt  az 
előterjesztéshez kiegészítés lett küldve. 
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a megállapodások értelmében jó néhány esetben helyközi 
járat lesz igénybe véve helyi közlekedésre. A mellékletekben van meghatározva az, hogy melyek 
azok a helyközi járatok, (darabszámra, sorszámra, járatszámra) amelyek az egyes városrészekben 
kötelesek  megállni.  Azzal  a  kéréssel  fordul  a  képviselők  felé,  hogy  tanulmányozzák  a  saját 
körzetükre vonatkozó részeket, és tájékoztassák a körzetükben élő városlakókat arról, hogy milyen 
lehetőségek vannak az utazásra, hiszen jó néhányan nem tudják, hogy a helyközi járatok kötelezően 
helyiként működnek. A Nógrád Volánt pedig arra kéri, hogy a megállapodásban foglaltak szerint 
tájékoztassák a gépkocsivezetőket arról, hogy mely megállóhelyeken kötelesek megállni. 
Felhívja  a  figyelmet  arra  is,  hogy  Somoskőújfalu  önálló  település,  így  2006.  október  1-jétől 
helyközi  járatoknak  kellene  járniuk.  Gesztusként  értékelendő  az,  hogy  Salgótarján  olyan 
együttműködési  megállapodást  írt  alá,  ami  alapján  a  helyi  járati  autóbuszok  megállnak  a 
Somoskőújfalui buszmegállókban is. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4  
igen,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen,  1  nem  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 145/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. közötti 

közszolgáltatási  szerződés  módosítását  az  1.  számú  melléklet  szerint  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatások 
regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására az önkormányzat 
és  Magyarország  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztere  között  kötendő  megállapodást a  2.  számú 
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  közötti,  a  helyi  járati  autóbusz-közlekedés 
működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét,  valamint Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata,  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közötti 
szerződés tervezetét a 3. és 4. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert Salgótarján megyei jogú 
város  közigazgatási  területén helyi,  autóbusszal  végzett,  menetrend szerinti  személyszállítás 
közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására  vonatkozó  ajánlati  felhívás  Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

11./ Javaslat állami tulajdonú közterületek önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó  
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat egyeztetéseket folytat a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.  Nógrád  Megyei  Igazgatóságával,  a  jelenleg  állami  tulajdonban  lévő  utak  önkormányzati 
tulajdonba  vételéről,  és  helyi  közúttá  történő  átminősítéséről.  Jelen  előterjesztésben  4  darab  út 
érintett, így a Bóna Kovács Károly út folytatása, ami a Petőfi úttal párhuzamos; a Zemlinszky Rezső 
út; a Karancs út, és a Csokonai út északi vége, a TIGÁZ előtti szakasz.  A közterületek országos 
közút funkciót nem töltenek be,  azok a helyi  közúthálózat részét képezik,  ezért  indokolt  a jogi 
állapot rendezése, a tulajdonviszonynak a tényleges viszonyokhoz való igazítása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 146/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit  Zrt. 
közötti  előzetes  megállapodást  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert 
annak  aláírására,  valamint  az  átadás-átvételhez  szükséges  jognyilatkozatok  megtételére.  A 
Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  végleges  megállapodást  a  közterületek  helyi  közúttá 
minősítését követően terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.
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Határidő:
- az előzetes megállapodás aláírására : azonnal
- a  végleges  megállapodás  előterjesztésére  :  a  közterületek  helyi  közúttá  minősítését 

követően
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  felülvizsgálatának  
előkészítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az Új  Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott  ÉMOP pályázat 39.912.938 Ft összegű 100 %-os támogatást 
nyert.  A felülvizsgálat ez év júliusában indul és jövő év szeptemberére kell lezárni. A határozati 
javaslat  1.  és  2.  pontja  a  Fejlesztési  Koncepció  és  az  IVS  felülvizsgálatának  indítására  és 
lefolytatására  vonatkozik.  A határozati  javaslat  3.  pontja  a  felülvizsgálatok  eljárási  rendjéről, 
valamint a partnerségi egyeztetési kör, vagyis a véleményezők meghatározásáról szól.
A véleményezésbe az államigazgatási szerveken túl Nógrád Megye Önkormányzatát, Salgótarján 
járás települési önkormányzatait, a megyei kamarákat, a Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulást és a Salgó Vagyon Kft.-t kívánja az önkormányzat 
bevonni.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 1 tartózkodás mellett, 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

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

Dóra Ottó: Azzal a kéréssel fordul az illetékes iroda, valamint Polgármester Asszony felé, hogy 
helyi erőket bízzon meg a munkálatok elvégzésével. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az elmúlt időszakban prioritást élveztek a helyi erők, és a jövőben 
is ezt az elképzelést támogatja az önkormányzat. A közbeszerzési törvény szerinti eljárásokba az 
önkormányzat nem tud, és nyilván nem is akar beleszólni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 147/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy  Salgótarján 

Megyei Jogú Város Fejlesztési Koncepciója felülvizsgálatát a „Salgótarján Megyei Jogú Város 
Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-
2020” című ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001 jelű pályázat alapján megindítsa és lefolytassa.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiájának  felülvizsgálatát  a  „Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Településfejlesztési  Koncepciója  2014-2020  és  Integrált 
Településfejlesztési  Stratégiája  2014-2020” című ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001 jelű pályázat 
alapján megindítsa és lefolytassa.
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3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban megjelölt koncepció és stratégia 
felülvizsgálata egyeztetésének és elfogadásának eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályai szerint határozza meg.

a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):
aa) a Rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek,
ab) Salgótarjáni Járás területének önkormányzatai,
ac) Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke,
ad) Nógrád megyei kamarák:

Nógrád Megyei Agrárkamara,
Nógrád Megyei Építész Kamara,
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozata,
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara,
Nógrád Megyei Orvosi Kamara,
Nógrád Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége,
Személy-,  Vagyonvédelmi  és  Magánnyomozói  Szakmai  Kamara  Megyei  Területi 
Szervezet

ae) Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési 
Csoportosulás

af) Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

b) A Partnerek tájékoztatásának módja:
Papír alapú és egyidejűleg elektronikus levelezés. A levelekben mellékletként felsorolt 10 
oldalnál hosszabb dokumentációk letöltése elektronikus tárhelyről történik.

c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
ca) papír  alapú  és  elektronikus  adathordozóra  mentett  egységes  szerkezetbe  foglalt 

dokumentáció,
cb) a  dokumentáció  az  iratkezelés  szabályát  megállapító  kormány-  és  önkormányzati 

rendelet alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül.

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

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

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

megfelelően.

e) Az elfogadott településfejlesztési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
ea) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagokat,
eb) elfogadást  követően  a  jogszabályoknak  megfelelő  hatályba  lépési  intézkedések,  az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetés,
ec) az önkormányzat hivatalos sajtó-kiadványaiban történő ismertetés

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. pontjában megjelölt munkák 
elvégzésére  az  elnyert  támogatási  összegnek  megfelelő,  legfeljebb  39.912.938  Ft  összegű 
kötelezettségvállalást engedélyez.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat  a  SALGGLAS Üvegipari  Zrt.  és  környékét  érintő  településrendezési  eszköz  
módosításvéleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A  Közgyűlés  ez év márciusi  határozata  alapján eljárás indult  a 
településrendezési  terv  módosítására  a  Salgglas  Zrt.,  Budapesti  út  29.  sz.  alatti  telephelyét  és 
környékét  érintően.  A  véleményezésben  részt  vevő  partnerek  a  módosítási  dokumentációt 
megismerték,  kifogásoló  észrevételt  nem  tettek.  A  beérkezett  véleményeket  és  a  javasolt 
szabályozási  előírásokat  az  előterjesztés  mellékletei  tartalmazzák.  Ezek  alapján  javasolja  a 
Közgyűlésnek azok elfogadását.
A  Közgyűlés  véleményezést  lezáró  határozata  szükséges  az  állami  főépítész végső  szakmai 
véleményezéséhez.

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

Ercsényi Ferenc képviselő úr elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 148/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  SALGGLAS Üvegipari  Zrt.  és  környékét  érintő 
településrendezési  tervmódosítás  véleményezési  szakaszában  beérkezett  véleményeket  az  1-3. 
mellékletek  szerint  megismerte,  azokat  elfogadja,  és  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  azokat 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat 2 db segédmotor-kerékpárnak a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
történő tulajdonba adására
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  képviseletében 
megjelent  Bakos  Norbert  rendőr  alezredes  urat.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  2013.  június 
hónapban  az  Önkormányzat  nevében  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján, az Önkormányzat javára történő vagyonszerzést - 
2db segédmotor-kerékpár tekintetében - a Palóc Press Kft. felajánlásaként elfogadta.  Javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy a segédmotor-kerékpárokat az előterjesztés mellékleteként szereplő támogatási 
szerződés-tervezet alapján, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére, térítésmentesen adja 
tulajdonba.

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

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 149/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában lévő 2 db segédmotor-
kerékpárt  a  települési  közbiztonsági  feladatok  ellátása  érdekében  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-
főkapitányság részére a Melléklet szerinti megállapodás tervezet alapján térítésmentesen tulajdonba 
adja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Bakos úrnak a Közgyűlésen való jelenlétet. 

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással 
kapcsolatosan 3 döntés meghozatala szükséges. Amennyiben a Társulási Megállapodás 4. számú 
módosítása hatályba lép, azzal szükségessé válik a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által  vállalt,  további  önerőnek  a   társulás  részére  történő  átutalása,  melyhez  kölcsönszerződés 
megkötésére lesz szükség; a  Társulás KEOP-pályázatának mellékletét kell, hogy képezze azokra a 
területekre  vonatkozóan  megkötött  földhasználati  szerződés,  melyeken a  pályázati  támogatásból 
létesítményeket  helyez  el  a  társulás.  A földhasználati  jog  bejegyzése  a  Térségi  Hulladéklerakó 
megfelelő részeire a támogató döntés esetén történik meg, illetve a Társulás pályázatának keretén 
belül - a támogatás elnyerésének esetén - a megvalósítandó létesítmények elhelyezéséhez a Térségi 
Hulladéklerakó bővítése, telekalakítása lesz szükséges a határozati javaslat 3. mellékletét képező 
vázrajz szerint. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 150/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött földhasználati jogot biztosító szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő  kölcsönszerződést,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  annak  aláírására,  amennyiben  a  Társulási  Megállapodás  4.  módosításának 
törzskönyvi bejegyzése megtörténik.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Insellér  Kft.  22-22-41/2013.  munkaszámon 
készített  változási  vázrajz  alapján  a  3.  melléklet  szerint  jóváhagyja  a  Salgótarján,  0331/5 
helyrajzi számú terület telekalakítását, és ahhoz a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázatának támogatása esetén hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

16./ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés a májusi ülésén döntött arról, hogy a Salgótarjáni 
Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  kisebbségi  tulajdonosa  tulajdonában  lévő  10,4%  üzletrészt  az 
önkormányzat  megvásárolja.  Az  üzletrész  adásvételét  a  döntést  követő  30  napon  belül  be  kell 
jelenteni a cégbíróságnak. A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján, ha a többszemélyes kft. 
tagjainak száma egyre csökken, a társaság egyszemélyes gazdasági társaságként működik tovább. 
Ebben az esetben a társasági szerződés helyébe lépő alapító okiratot el  kell fogadni. Időközben 
elkészült a Csatornamű Kft. alapító okiratának tervezete, mely a határozati javaslat 1. mellékletét 
képezi. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 151/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1. a) Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  mint  alapító  a  Salgótarjáni  Csatornamű 

Szolgáltató Kft. alapító okiratát – tekintettel arra, hogy a társaság egyszemélyes kft.-vé vált – 
az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) A Közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzési kérelmet a cég jogi képviselője 
útján a cégbíróságnak nyújtsa be. 
Határidő: 2013. június 29.
Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

17./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  Közoktatási  Intézmények  
Gazdasági  Szolgálata  alapító  okirata  módosításáról  szóló  126/2013.  (V.30.)  Öh.  sz.  
határozata módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés májusi ülésén módosította a Közoktatási Intézmények 
Gazdasági  Szolgálatának  alapító  okiratát,  mely  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba  való  bejegyzés  érdekében  határidőben  benyújtott.  A  MÁK  az  eljárása  során 
hiánypótlásra hívta  fel  az önkormányzatot  amiatt,  hogy az alapító  okirat  rendelkezzen bevezető 
rendelkezéssel, a KIGSZ alaptevékenysége szövegesen is legyen feltüntetve, valamint az alapító 
okiratot  a  MÁK által  meghatározott  tartalmú Záradékkal  kell  ellátni.  A jelzett  módosítások  az 
alapító  okiraton  át  lettek  vezetve.  Jelen  előterjesztés  a  KIGSZ  alapító  okiratának  a  MÁK-kal 
egyeztetett módosítását tartalmazza.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést; a Népjóléti  
Bizottság  8 igen,  1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést;  a Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  7  igen,  1  nem  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Ercsényi Ferenc képviselő úr visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.

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

Szám: 152/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 

alapító  okirata  módosításáról  szóló  126/2013.(V.30.)  Öh.  sz.  határozatának  1.  melléklete  
helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  módosított  dokumentumot  nyújtsa  be  a  Magyar  
Államkincstárnak a törzskönyvi bejegyzés céljából.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Telek László a Közgazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. július 04.

18./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által elnyert pályázatokban
Előterjesztő:  Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  humán-kapacitásának 
kihasználása  és  bevételeinek  fokozása  érdekében  szerepet  kíván  vállalni  az  alábbi,  Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  elnyert  Európai  Uniós  pályázatok  lebonyolítása 
érdekében.  Az  érintett  pályázatok  a  természettudományos  oktatás  módszertanának  és 
eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat, 
az Összefogás az áldozatokért című pályázat, a Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési 
Koncepciója 2014-2020 és Integrált Területfejlesztési Stratégiája 2014-2020 című pályázat. 
A Kft. által végzett feladat lenne a projektmenedzsment feladatok ellátása, a kötelező nyilvánosság 
biztosításával  kapcsolatos  feladatok elvégzése,  a  bemutató napok és  szakmai napok szervezése, 
kommunikációs  kampány  lebonyolítása,  illetve  partnerségi  egyeztetések  szervezése.  Az 
előterjesztés a feladatok ellátására vonatkozó megbízásra tesz javaslatot. 
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Dóra Ottó képviselő úr elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 153/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő 

Kft. között a  TÁMOP-3.1.1-11/2-2012-0024 azonosítószámú, A természettudományos oktatás 
módszertanának  és  eszközrendszerének  megújítása  a  Bolyai  János  Gimnázium  és 
Szakközépiskolában című  projekt  menedzsment,  kötelező  nyilvánosság  biztosításával 
kapcsolatos  feladatainak  ellátására,  valamint  bemutató  és  szakmai  napok  szervezésére  és 
lebonyolítására irányuló összesen 18.640.000 Ft összegű megbízási szerződések megkötéséhez 
hozzájárul, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarján Városfejlesztő 
Kft.  között  a  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  azonosítószámú,  Összefogás  az  áldozatokért 
című projekt  menedzsment,  a  kötelező  nyilvánosság  biztosításával  kapcsolatos  feladatainak 
ellátására, valamint a kommunikációs kampány lebonyolítására irányuló összesen 37.088.800 
Ft  összegű  megbízási  szerződések  megkötéséhez  hozzájárul,  a  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Salgótarján Városfejlesztő 
Kft. között az  ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0001 azonosítószámú, Salgótarján Megyei Jogú Város 
Településfejlesztési  Koncepciója  2014-2020  és  Integrált  Területfejlesztési  Stratégiája  2014-
2020 című  projekt  menedzsment,  a  kötelező  nyilvánosság  biztosításával  kapcsolatos 
feladatainak  ellátására,  valamint  a  partnerségi  egyeztetések  szervezésére  és  lebonyolítására 
irányuló  összesen  3.380.110  Ft  +  ÁFA  összegű  megbízási  szerződések  megkötéséhez 
hozzájárul, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

19./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának  
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az államháztartásról  szóló törvény,  az államháztartás  működési 
rendjéről szóló kormányrendelet,  valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 
rendről  szóló  NGM  rendelet  alapján  a  költségvetési  szervek  alapító  okiratainak  tartalmára 
vonatkozó rendelkezések változtak. Továbbá be kell építeni az Alapító Okiratba Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben foglalt,  a Polgármesteri  Hivatalt  érintő módosításokat is.  A 
fentiek értelmében szükséges módosítani  a Polgármesteri  Hivatal  Alapító Okiratát  a  jogszabályi 
változásoknak eleget téve.

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

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 154/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei  Jogú Város  Polgármesteri  

Hivatal Alapító Okiratát az 1.melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Telek László a Közgazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2013. július 5.

20./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  Társulási  
Megállapodás módosításának elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa áprilisi 
határozatával fogadta el a 2013. június 30. napján hatályba lépő Társulási Megállapodást. A Tanács 
2013.  május  havi  ülésén a  Közbeszerzési  és  a  Szociális  Bizottság elnökei  javaslatot  tettek arra 
vonatkozóan, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság tagjainak száma a jelenlegi 3 főről 5 főre 
emelkedjen. A módosító javaslatot a Tanács május 29-ei határozatával elfogadta.  A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi törvényben meghatározott, azaz a 2009. január 1-jei lakosságszámot is 
fel kell tüntetni, ezért a Társulási Megállapodás 2. mellékletét ezen adatokkal ki kell egészíteni. 

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  1 tartózkodás mellett  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 155/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak 
Társulása” Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

Dóra Ottó képviselő úr visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.
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21./ Javaslat támogatás átadására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
alapján  a  települési  önkormányzatok  szociális  és  gyermekjóléti  feladatainak  támogatására  a 
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása éves támogatást igényelt, azonban arra csak 2013. június 
30-ig  jogosult  időarányosan.  A  fennmaradó  6  havi  támogatást  a  Költségvetési  törvényben 
foglaltaknak megfelelően átadta a társulási megállapodásban kijelölt székhelyönkormányzat, azaz 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére.  A feladatellátást  2013.  július  1-től  a 
Társulás  intézménye,  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  látja  el.  A  szolgáltatások  után  járó 
normatíva felhasználására ennek megfelelően 2013. július 1-jét követően az ESZK fenntartója, a 
Társulás jogosult, ezért a támogatást át kell  adni, melynek szabályait együttműködési megállapodás 
keretei között kell rendezni.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 156/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az 1. melléklet szerinti együttműködési 

megállapodást  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata és  a  Salgótarjáni  Kistérség  
Többcélú Társulása között.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

22./ Javaslat önkormányzati  tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adására a 
Jeruzsálemi  Szent  Lázár  Katonai  Ispotályos  Lovagrend,  valamint  a  Magyar  Máltai  
Szeretetszolgálat Egyesület részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  korábbi  határozatával  ingyenesen  bérbe  adta  az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Tanács út 2/A szám alatti és a December 8. tér 2. szám 
alatti,  összesen 375 m2 alapterületű helyiségeit  a Magyar Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesületnek, 
valamint  a  Meredek  út  25.  szám  alatti  98  m2 alapterületű  helyiségét  a  Szent  Lázár  Katonai 
Ispotályos  Lovagrendnek  2010.  július  01-től  2013.  június  30-ig.  A szervezetekkel  megkötött 
helyiség használatra vonatkozó szerződések június 30-án lejárnak. A karitatív tevékenységet ellátó 
szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy a továbbiakban is igénybe kívánják venni ezeket a helyiségeket. 
Javasolja a közgyűlésnek, hogy 2013. július 01-től 2016. június 30-ig ingyenesen adja használatba 
a fent említett helyiségeket. 

19



A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság 8 igen, 1 tartózkodás mellett  
támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenfogalmi  
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

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

Szabó Ferenc Gábor: A Máltai Szeretetszolgálat bérleményével kapcsolatosan tolmácsolja az itt 
lakók kérését. Mivel a téli időszakban nincsenek fűtve ezek a helyiségek a fölötte lakóknak nagyon 
hideg a lakásuk. Kérése Ügyvezető igazgató úr felé, hogy vegye fel a kapcsolatot az Egyesülettel és  
amennyiben van rá lehetősége a Szeretetszolgálatnak, végezzék el a szigetelést, mert ez így jelentős 
fűtési többletköltséget jelent a fölötte lakóknak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Kéri Ügyvezető Igazgató Úr segítségét a felvetett problémában. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 157/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni 3933/7/A/52 hrsz.-ú, természetben 

Salgótarján, Tanács út 2/A szám alatti és a salgótarjáni 3933/6/A/25 hrsz.-ú, természetben a 
December 8. tér  2.  szám alatti,  összesen 375 m2 alapterületű ingatlanokat a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület részére, 2013. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig ingyenes 
használatába adja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingyenes használatba 
adási megállapodás elkészítésére és annak aláírására.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. július 01.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  salgótarjáni  4128/A/13 hrsz.-ú,  természetben 
Salgótarján,  Meredek út 25. szám alatti  98 m2 alapterületű ingatlant a Szent Lázár Katonai 
Ispotályos Lovagrend Salgótarjáni Szervezete részére, 2013. július 1. napjától 2016. június 30. 
napjáig ingyenes használatába adja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingyenes használatba 
adási megállapodás elkészítésére és annak aláírására.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. július 01.

23./ Javaslat a Mentőöv Állatvédő Egyesület együttműködési megállapodás megkötésére és  
ingatlan kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Mentőöv  Állatvédő  Egyesület  kutya  kenelek  elhelyezésére 
ingyenes területbérlési szándékkal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t.  Az egyesület képviselője 
elmondta,  hogy  az  utcán  kóborló  kutyák  befogadásával  foglalkoznak.  Az  állatokat  ellátják,  és 
közben  megpróbálnak új gazdát keresni nekik. Jelenleg az egyesület tagjainál helyezik el az ebeket. 
A  befogadott  kóborló  állatok  létszámának  növekedése  következtében  szükségük  lenne  olyan 
területre, melyen a kutyák tartása nem okozna problémát. Az egyesületnek jelenleg nincs pénzügyi 
háttere.  A Salgó  Vagyon  Kft.  a  megkeresést  követően  mérlegelte  a  lehetőségeket  és  a  kutyák 
mobilkenelekbe  történő  elhelyezését  Zagyvarakodón,  a  3681  hrsz.-on  nyilvántartott,  1434  m2 
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területű, Salgó Vagyon Kft. kezelésében lévő funkcióját vesztett un. sporttelepen javasolja. 
Javasolja  a  Salgótarján,  Zagyvarakodói  3681  hrsz.-on  nyilvántartott  földingatlan  kedvezményes 
1.000,- Ft/hó bérleti díjon 2013. július 1-jétől egyéves időtartamra történő bérbeadását, valamint a 
melléklet szerinti együttműködési megállapodás jóváhagyását.
Megköszöni  az  Egyesületnek  az  állatok  gondozását,  illetve  ügyvezető  igazgató  úrnak  a  gyors 
ügyintézést. 

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

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

Méhes András: Mindenképp támogatandónak tartja az Egyesület munkáját, ugyanakkor aggódik 
amiatt, hogy a terület megfelel-e a hatósági-, higiénés előírásoknak, hiszen egy körbekerítetlen üres 
területről van szó, ahol vízvételi lehetőség 300 méterre van. Feltételezi, hogy akik ezt megnézték, 
biztosan  átgondolták,  hogy  alkalmas-e  a  telep  az  üzemeltetésre.  Ettől  függetlenül  kéri  az 
önkormányzat segítségét. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az egyeztetések alkalmával az Egyesület  területet  kért,  és úgy 
nyilatkoztak, hogy az egyéb dolgokat ők meg tudják oldani. Természetesen amennyiben segítségre 
lesz szükségük, segít az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 158/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Mentőöv  Állatvédő  Egyesülettel  kötendő 

együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2./ A Közgyűlés jóváhagyja a Mentőöv Állatvédő Egyesület részére a Salgótarján, Zagyvarakodói 
3681  hrsz.-on  nyilvántartott  földingatlan  kedvezményes  1.000,-  Ft/hó  bérleti  díjon  történő 
bérbeadását  2013.  július  1-jétől  1  éves  időtartamra.  Felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

24./ Javaslat helyiség műterem céljára való bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  a  korábbi  években  bérbe  adta  az  önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján, Játszó út 2. szám alatti, 29 m2 alapterületű helyiséget 
Gelencsér János festőművész részére műterem céljára. A bérleti szerződés 2013. június 30-án lejár, 
így annak meghosszabbítása szükséges. Javasolja, hogy a bérleti szerződés változatlan tartalommal, 
11.670,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj alkalmazása mellett, további egy évre kerüljön megkötésre. 
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A  Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést;  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta  az  előterjesztést;  a  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta  
az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 159/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  bérbe  adja  Gelencsér  János  festőművész  részére  a 
Salgótarján, Játszó út 2. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3918/2/A/16 hrsz.-ú, 29 
m2 alapterületű helyiséget műterem céljára 11.670,- Ft/hó bérleti díj alkalmazásával, 2013. július 1. 
napjától 2014. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó 
Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. június 28

25./ Javaslat a Salgó út 54/b (hrsz. 3139) számú önkormányzati tulajdonú épület életveszély 
miatti bontásának jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgótarján,  Salgó  út  54/b  szám  alatti  kolóniaépület  teljes 
egészében  önkormányzati  tulajdon,  melyben  7  db  komfort  nélküli  bérlakás  van.  Az  épületet  a 
Közgyűlés a 2013. márciusi ülésén bontásra jelölte ki. A bontást az önkormányzat a tervek szerint a 
START mintaprogram keretében kívánta elvégeztetni. Az épületet – bontásra előkészítve – a Salgó 
Vagyon Kft. kiürítette, a közművek lekötésére megkezdte az intézkedést. Időközben az épületben 
falomlás következett be. A Salgó Vagyon Kft. elkészíttette az épületre vonatkozó szakvéleményt, 
mely  megállapította,  hogy  az  épület  felújításával  nem  lehet  számolni,  közvetlen  élet,-  és 
balesetveszélyt jelent. Az előterjesztés az életveszély miatti bontásra tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 160/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlanok tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
tudomásul  veszi  és  jóváhagyja  a  Salgótarján,  Salgó  út  54/b  (hrsz:  3139)  szám  alatti  ingatlan 
életveszély miatti bontását legfeljebb 1.142 e Ft keretösszeg erejéig. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bontásokhoz  szükséges  intézkedések  megtételére, 
hatósági eljárások lefolytatására, és a bontások elvégzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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26.   a) Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbeszerzési Bizottsága által lefolytatott 2012.évi közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

b) Tájékoztató a polgármester által – átruházott hatáskörben – lefolytatott 2012. évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a napirendi pontokat egy napirend keretében vitassa 
meg a Közgyűlés.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat  és Szervei 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában,  illetve Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatában foglalt kötelezettségnek eleget téve, a 2012. évben lefolytatott uniós 
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokról az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, a 
nemzeti  értékhatárt  elérő  közbeszerzési eljárásokról  a  polgármester  ad  számot.  A lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó tájékoztatásban szerepel az egyes eljárások tárgya és fajtája, a 
nyertes ajánlattevő és az ellenszolgáltatás összege. 

A  Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést;  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság 7 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

A Közgyűlés az a) és b) pont keretében tárgyalt tájékoztatót tudomásul vette.

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  17.  §-a  alapján  a  Közgyűlés  félévenként  jóváhagyott  munkaterv  alapján  végzi 
munkáját.  A munkaterv   tervezetét  a  polgármester  irányításával  a  jegyző  állítja  össze,  és  a 
polgármester  terjeszti  a  Közgyűlés  elé.  A hivatkozott  rendelkezés  előírja  továbbá  a  munkaterv 
elkészítésével  kapcsolatos  tartalmi  és  formai  követelményeket.  A  munkaterv  tervezetének 
összeállításához javaslat lett kérve az önkormányzati képviselőktől, a bizottságok nem képviselő 
tagjaitól,  a  nemzetiségi  önkormányzatoktól,  a  hivatal  belső  szervezeti  egységeitől,  az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetektől, az önkormányzati fenntartású intézményektől, a 
Nógrád  Megyei  Kormányhivataltól,  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésétől,  a  Nógrád 
Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamarától,  és  a  Salgótarjáni  Városi  Rendőrkapitányságtól.  A 
beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, amelyek 
tárgyalását  jogszabály  teszi  kötelezővé,  illetve  amely  témákban  a  döntéshozatal  időpontja  a 
munkaterv készítésekor már ütemezhető. Ezen felül a Közgyűlés aktuális ülésének tárgysorozatára 
felvételre  kerülnek  azok  a  témák,  amelyek  tárgyalása  és  a  döntéshozatal  a  későbbiekben  válik 
szükségessé.  A  munkaterv tervezete szakmai egyeztetést követően kerül benyújtásra a közgyűlés 
elé. A munkaterv kapcsán tájékoztatja a közgyűlést, hogy a továbbiakban a közgyűlések időpontja 
délután 14.00 óra lesz. 

A  Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést;  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta  
az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 161/2013.(VI.27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2013.  II.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Kérdések,  közérdekű bejelentések következnek.  Méhes András 
képviselő úrnak adja meg a szót. 

Méhes  András: Kérdése,  hogy mikor  folytatódnak  a  városban  a  kátyúzási  munkák,  hiszen  a 
korábbi Közgyűlésen is felvetették ezt a problémát, amire azt a választ kapták, hogy az időjárás  
függvényében tudják folytatni a munkát. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Sári Sándor igazgató úrnak, a  Foglalkoztatási Kft. ügyvezetőjének 
adja meg a szót. 

Sári  Sándor: A kátyúzás  elindult.  700 m2 útszakasz  kátyúzása  megtörtént.  Legelőször  a  busz 
útvonalakkal  kezdték a munkálatokat.  Jelenleg a Petőfi  út  végén dolgoznak,  majd ezt követi  a 
Meredek út, Szerpentin út, illetve a Fáy András körút és a Beszterce lakótelep. A vállalt 2000 m2-
es útszakasz a következő hónapban elkészül. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Megköszöni a választ és Fekete Zsolt képviselő úrnak adja meg a 
szót.

Fekete Zsolt: Két témában kér segítséget. Megkezdődött a kerékpárút 2/A ütemének az építése, 
ami miatt az Eperjes telepről a városközpont gyalogosan nem közelíthető meg. A buszmegállót 
elbontották és ideiglenes buszmegálló nem lett kijelölve. Az építkezési törmeléken, a felbontott 
aszfalton,  térkövön  keresztül  kell  a  legközelebbi  buszmegállót  megközelíteni.  Kéri,  hogy  a 
kivitelező orvosolja ezeket a problémákat. További kérése a kerékpárút építéshez kapcsolódóan, 
hogy a kivágott 5 fának a pótlása mielőbb történjen meg. 
Többször jelezte Közgyűlésen, hogy választókerületében heves esőzések alkalmával a csatornák 
nem  tudják  elvezetni  a  hirtelen  lehullott  nagy  mennyiségű  csapadékot.  Az  illetékes  iroda 
munkatársaival  megnézték  a  problémákat,  és  minden  egyes  esetben  azzal  a  problémával 
szembesültek, hogy vagy a vízelvezető felszíni árok keresztmetszete, vagy pedig a vizet elnyelő 
csatornarendszernek  az  átmérője  szűkös.  Kérése  az,  hogy  ahol  lehet,  legyen  áttervezve   a 
vízelvezető rendszer.
Kérése a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felé, hogy a fűnyírás 2. ütemét kezdjék el, mert Eperjes  
telepen derékmagasságú a fű. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ígéretet tesz arra, hogy a felvetéseket továbbítja az illetékesek felé. 
A fakivágásra reagálva elmondja, hogy természetesen ezek pótlása meg fog történni. Szabó Ferenc 
képviselő úrnak adja meg a szót. 
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Szabó Ferenc Gábor: A kátyúzással kapcsolatban tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Vásártéren a 
Tanács úton már megtörténtek a munkálatok, a napokban pedig látta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
úton dolgoznak. 
Fekete  Zsolt  képviselő  úr  által  felvetett  vízelvezetési  gondokra  reagálva  elmondja,  hogy  a 
választókörzetében  is  vannak  hasonló  problémák.  Véleménye  szerint  a  társasházaknak  és  az 
önkormányzatnak együtt kell megoldást keresni. Az látható, hogy a Csatornamű kitisztította ezeket 
a  vízelnyelőket,  csak  ekkora  mennyiségű  csapadék  elvezetésére  a  rendszer  vélhetően  nem 
alkalmas. 
Végül pedig személyes véleményként elmondja, hogy mint kerékpáros örül a kerékpárút építés 
folytatásának. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Véleménye  szerint  a  nagy  esőzések  miatt  bekövetkező 
csapadékelvezetési  problémát  nem  kell  salgótarjáni  problémára  kihegyezni.  Sajnos  az  ország 
bármely területén előfordul. 
Tekintettel  arra,  hogy a nyári  szabadságolások időszaka következik,  megragadja az alkalmat és 
meghívja a képviselőket, a közgyűlésen résztvevőket, valamint Salgótarján polgárait a július 29-ei 
Förster  emléknapra,  valamint  az augusztus  20-ai  városi  ünnepségre.  Tájékoztatja  a  közgyűlést, 
hogy a munkaterv szerint a következő közgyűlés időpontja augusztus 29. Megköszöni a közgyűlés 
munkáját. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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