
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. augusztus 29-ei üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelenteket. A Közgyűlés 15 tagjából 13 fő 
jelen van, Fekete Zsolt és Turcsány László képviselő urak jelezték távolmaradásukat. Megállapítja, 
hogy a Közgyűlés határozatképes.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Örömteli  hírt  oszt  meg  a  közgyűléssel.  Orbán  Viktor 
miniszterelnök  javaslatára  Áder  János,  Magyarország  köztársasági  elnöke  Államalapító  Szent 
István ünnepe alkalmából magas állami kitüntetéseket adományozott, amelyeket 2013. augusztus 
19-én Balog Zoltán,  az emberi erőforrások minisztere adott  át.  Salgótarján két neves művésze, 
Szabó János,  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány táncház  és  művészeti  vezetője, 
valamint  Hrúz Dénes, a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszak-vezetője is a 
kitüntetettek között kapott helyet a Nemzeti Színházban rendezett díjátadó ceremónián. 
Szabó János, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány táncház és művészeti vezetője, a 
kiváló Nógrád Táncegyüttes alapító tagja MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozat 
kitüntetést  kapott.  A díjat  a magyar néptáncművészet hazai és határon kívüli magas színvonalú 
képviseletéért és oktatásáért, valamint Nógrád megye és kiemelten Salgótarján megyei jogú város 
kulturális, néptánc- és művészeti életében betöltött szerepe, sikeres néptáncos pályája, koreográfusi 
és vezetői munkája elismeréseként vehette át. 
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári  tagozat kitüntetést  kapott  Hrúz Dénes,  a Váczi 
Gyula Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszék-vezetője, a Dűvő Népzenei Együttes oszlopos 
tagja. A kitüntetést a magyar népzenei hagyományok ápolásáért, a gyermekek zenei oktatásáért, 
valamint a népzenegyűjtés által fellelt értékeknek az utókor számára történő megőrzése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként vehette át. Gratulál a kitüntetetteknek. 

Megemlékezéssel  folytatódik  a  közgyűlés  munkája.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy   a 
közelmúltban hunyt el Jecsmenik Andor költő,  aki 1926. augusztus 8-án született Salgótarjánban, 
és itt járta iskoláit. Az 1956-os forradalom idején technikumban tanult, s az üzemi nemzetőrség 
vezetője  lett.  Az  orosz  csapatok  bevonulásukkor  letartóztatták,  majd  12  év  börtönre  és  teljes 
vagyonelkobzásra ítélték. A börtönből kegyelemmel szabadult hét év után, de néhány évvel később, 
1966-ban  újra  letartóztatták  egy  verséért.  Munkatársai  feljelentették  a  gondolatrendőrségnél, 
kilopták  szekrényéből  a  kockás  papírra  vetett  néhány soros  „Ne álmodj  nép!”  című alkotását, 
melyért Jecsmenik Andor újabb hét évet töltött rácsok mögött. 1973. augusztusában szabadult, és 
esztergályosként vállalt munkát, salgótarjáni üzemekben dolgozott; majd 1986-ban nyugdíjas lett. 

1



Súlyos betegségéig tevékenyen élt. Megszólalt az „Engesztelő tűz 1956”, a „Kidöntött útjelzők” 
című filmekben. Meghurcolásait nem bocsájtva egyéni tiltakozó akciókat folytatott, kommunista 
emlékműveket  rongált  meg,  így  hívta  fel  az  emberek  figyelmét  a  korábbi  rendszer 
igazságtalanságaira.  Költőként  2008-ban  átvehette  a  Balassi  Bálint  Emlékérmet.  2011-ben  Dr. 
Schmitt  Pál,  Magyarország köztársasági  elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a nemzeti 
ünnep,  október  23-a,  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  55.  évfordulója  alkalmából 
Jecsmenik  Andornak  Nagy  Imre  érdemrendet  adományozott.  A  kitüntetést  a  Parlament 
Vadásztermében vette át Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úrtól. Jecsmenik Andor 87 éves 
korában hunyt el. A közgyűlés néma főhajtással emlékszik meg róla. 

A megemlékezést követően a tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él. Javasolja, hogy a 
közgyűlés  1.  napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a  meghívóban  32.  napirendi  pontként  szereplő 
„Javaslat  a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetőjének (igazgatójának) megbízására”c. 
előterjesztést. A módosítással értelemszerűen módosul a napirendek sorszámozása. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1./ Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetőjének (igazgatójának) megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:Kuba  Károly  Antal,  a  SVG-HUNGARY Kft. ügyvezető 

igazgatója

3./  Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő kölcsönszerződés 
jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

4./ Javaslat  a Lívia Csokoládé Kft. Salgótarján, Fáy A. krt. 62-64. szám alatti  ingatlanon tűzeset 
következtében kialakult környezeti veszélyeztetettség megszüntetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat  gyermekmeghallgató  szoba  kialakításának  támogatására  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-
főkapitányság részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6./ 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

7./ a/ Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető  
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2014-2016.  évekre  várható  összegének  
megállapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b/ Javaslat  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  
kiegészítő támogatás igénylésére
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Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
(Az előterjesztést az ülés előtt osztottuk ki.)

8/ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a talajterhelési díjról 
szóló …/2013.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

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

10/ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének a SALGGLAS Üvegipari 
Zrt. és  környékét érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

11./ Javaslat  a Salgótarján Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó telep és környékét érintő 
településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának lezárására 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

12./ Javaslat a salgótarjáni hatósági távhőszolgáltatási díjak meghatározásához
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13./ Javaslat  a  Budapesti  Gazdasági  Főiskola  által  használt  salgótarjáni  3729  hrsz-ú  ingatlan 
birtokbavételével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat  a  VGÜ  Kft.  telephelye  megosztásának  és  egyes  ingatlanok  ingyenes  tulajdonba 
adásának jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

15./ Javaslat a VGÜ Kft. üzletrészének felosztására és értékesítésére, valamint nonprofit gazdasági 
társasággá alakítására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

16./ Javaslat a VGÜ Kft. megbízási szerződésének felmondására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

17./ Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Kft.  közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervének véleményezésére
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

18./ Javaslat  az  Ipari  Park  víziközműveinek  átvételére,  a  Vízmű  Kft.  vízmérői  térítésmentes 
átadásának tudomásulvételére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

19./ Javaslat a Salgótarján, Salgó út 54/A (hrsz: 3139) számú épület, valamint a Salgótarján, Hársfa 
út 10. fsz. 1-2. (hrsz: 6836) épületrész életveszély miatti bontásának jóváhagyására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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20./ Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti (hrsz: 3893/A/4), nem lakáscélú üzlethelyiség 
bérleti díjának csökkentésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

21./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 45. (hrsz: 3921/1/A/56), Salgótarján, Rákóczi út 47. (hrsz: 
3921/2/A/23), valamint a Salgótarján, Úttörők út 1. (hrsz: 3932/A) szám alatti nem lakáscélú 
üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

22./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/4) szám alatti nem lakáscélú üzlethelyiség 
bérbeadására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

23./ Javaslat Közgyűlési hozzájárulás megadására a Salgó Vagyon Kft. egyes hitelszerződéseinek 
átütemezéséhez, illetve folyószámla-hitelének meghosszabbításához 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

24./ Javaslat a „Zöldfa úti komplex telep-program”című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító 
számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

25./ Javaslat a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 jelű „Összefogás az Áldozatokért” című projekttel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

26./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ beszámolójának 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

27./ Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-
Szociális Központ költségvetési szervvel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

28./ Beszámoló  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  2012.  II.  és  2013.  I.  félévi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29./ Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014. évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

30/ Javaslat hozzájárulás megadására történelmi emlékoszlop (kopjafa)  felállításához
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

31./ Javaslat hozzájárulás megadására a Körmendy-forrást jelölő tábla felállításához
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
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32./  Javaslat  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Zárt ülés:

33./ Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért -díjra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

A  napirendi  pontokat  követően  Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda  polgármester  asszony  válaszol 
Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő interpellációjára. 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése nincs. 
Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

A Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

1./ Javaslat a Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetőjének (igazgatójának) megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés  2013. május 30-án hozott határozatával pályázatot 
hirdetett a fenntartásában működő Dornyay Béla Múzeum igazgató beosztás ellátására vonatkozóan. 
A pályázati felhívás  a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján, az Oktatási és 
Kulturális  Közlönyben,  az önkormányzat  internetes  oldalán,  valamint  a  Városunk – Salgótarján 
képes magazinban jelent meg. A pályázatok benyújtási határideje 2013. július 5. volt. A határidőre 3 
pályázat érkezett. Pályázatot nyújtott be dr. Matits Ferenc, Shah Gabriella és dr. Szirácsik Éva.  A 
pályázók szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzékét, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó 
programját az előterjesztéshez csatolva megkapták a közgyűlés tagjai. 
A beérkezett pályázatok értékelésére, valamint a pályázók személyes meghallgatására a jogszabályi 
előírásoknak és a közgyűlési határozatnak megfelelően szakmai-szakértői bizottság lett létrehozva, 
amelybe egy-egy tagot delegált a reprezentatív szakszervezet, valamint a Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetsége  is.  A pályázók  személyes  meghallgatását  a  Bizottság  2013.  július  23-án  tartotta.  A 
Bizottság  egyhangúlag Shah Gabriella megbízását támogatta. 
Köszönti a közgyűlésen megjelent Shah Gabriellát. 
A vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelően a Bizottság személyi javaslata meg lett küldve  a 
kultúráért felelős miniszter számára biztosított véleményezési jogkörben eljáró Halász János úrnak, 
az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  kultúráért  felelős  államtitkárának.  Az  EMMI a  Múzeum 
igazgatói pályázatának véleményezése tárgyában küldött levele, amelyben támogatják és javasolják 
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Shah Gabriella  megbízását, csatolva  lett  az  előterjesztéshez.  A Bizottság  és  a  szakminisztérium 
véleményét figyelembe véve javasolja a Közgyűlésnek, hogy Shah Gabriellát bízza meg a Múzeum, 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával a határozati javaslatban szereplő illetménnyel.

A Népjóléti Bizottság 8 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 162/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 
Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet alapján határozott időre, 2013. december 1-jétől 2018. november 30-ig megbízza 
Shah Gabriellát (születési név: Klinecz Gabriella; lakcím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 74.) a 
Dornyay Béla Múzeum magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátásával, a Kjt. szerint bruttó 
350.000.- Ft illetménnyel (166.300.- Ft garantált besorolási illetménnyel, 10.000.- Ft tudományos 
kutatói, oktatói pótlékkal, a magasabb vezetői feladatok ellátása idejére 118.700.- Ft munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 55.000.- Ft magasabb vezetői pótlékkal).
A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy Shah Gabriella az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tegyen.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott: Kuba  Károly  Antal,  a  SVG-HUNGARY  Kft. 

ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy  Kuba  Károly  Antal,  a  SVG-
HUNGARY Kft. ügyvezető igazgatója  jelezte,  hogy  elfoglaltsága  miatt  nem tud részt  venni  az 
ülésen. Az előterjesztés mellékleteként szereplő stratégiai együttműködési megállapodás aláírására 
egy későbbi időpontban kerül sor, amennyiben ezt a közgyűlés támogatja. A szabad vállalkozási 
zóna  teremtette  lehetőségek  kihasználására  az  Önkormányzat  és  a  salgótarjáni  gazdasági  élet 
szereplői  közötti  szorosabb együttműködésre nyílik  lehetőség.  Az együttműködés a  megkötendő 
stratégiai  együttműködési  megállapodások  alapján  történik.  Korábbi  közgyűléseken  is  született 
döntés  stratégiai együttműködési  megállapodásokról.  A megállapodások  megkötéséhez  nagyban 
hozzájárultak azok a személyes találkozások, amelyeket Eötvös Mihály alpolgármester úr,  Szabó 
Ferenc a gazdasági bizottság elnöke, illetve a polgármester bonyolított a gazdasági élet szereplőivel. 
Segítette  továbbá,  hogy  a  gazdasági  bizottság  időről  időre  lehetőséget  ad  olyan  gazdasági 
társaságoknak a bemutatkozásra, a képviselőkkel való megismerkedésre, amelyek Salgótarjánban 
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nagy múlttal  rendelkeznek. Véleménye szerint ezek a stratégiai  együttműködési megállapodások 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az az ösztöndíjrendszer, amelyet létrehozott a közgyűlés a továbbtanulni 
vágyó  fiataloknak  működjön,  hiszen  ezek  a  megállapodások  erre  vonatkozóan  is  tartalmaznak 
kitételeket, illetve a vállalkozási zóna adta lehetőségek jobb kihasználásához. Az SVG-HUNGARY 
Kft. tulajdonképpen nem más, mint a régi, salgótarjáni köznyelv szerint „Vegyépszer” néven ismert 
cég, amelyet a felszámolásból vásárolt ki és indított újra a tulajdonos. Jelenleg 41 fővel folyik a 
munka,  és  a  tulajdonos  elmondása  szerint  a  közeljövőben  60  főre  szeretné  emelni  a  dolgozói 
létszámot. Hosszú távon pedig 100-150 fő foglalkoztatásával tervez.  

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

Szabó  Ferenc  Gábor: Tájékoztatja  a  közgyűlést  a  Gazdasági  Bizottság  legutóbbi  üléséről.  A 
bizottsági ülés vendége a Sinia Kft., amely nagy beruházásokat hajt végre Salgótarján és térsége 
területén.  Várhatóan  ősszel  lesz  a  Sinia  Design  Center  tervezőrészleg  és  egy  nullszériás 
gyártórészleg megépülő csarnokának az átadása, ezzel is bővítve a foglalkoztatást. Bátonyterenyén 
szintén építkezés kezdődik, ami 150 fős munkahelyet teremt a régióban. A tavalyi évben 300 fővel 
bővült az iparban foglalkoztatottak száma Salgótarjánban, ami szép eredménynek könyvelhető el. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ezek  az  adatok  valóban  azt  bizonyítják,  hogy nem csökken  a 
munkavállalók száma Salgótarjánban, és a vállalkozásokkal való találkozás alapján összegzésként 
elmondható, hogy 300 új munkahely jött létre az előző esztendőben. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 163/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
SVG-HUNGARY Kft.  közötti  stratégiai  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

3./  Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő 
kölcsönszerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Felhívja a közgyűlés figyelmét az előterjesztésben szereplő elírásra. 
Az első oldal közepén, a táblázatban, a saját erő-forrás összege helyesen 61.806.371 Ft. A  táblázat 
többi adata, valamint az előterjesztés mellékletében a saját erő-kölcsön összege helyesen szerepel.

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. július 22-én pályázatot nyújtott be a 
kevert  települési  hulladékkezelési  közszolgáltatás  fejlesztésének  támogatására.  A  pályázat 
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támogatásával  a  Társulás  számos  gyűjtő-  és  szállítójárművel,  edényzettel,  edényazonosító 
chipekkel,  a  vegyes  hulladék  gyűjtéséhez  szükséges  eszközökkel  gazdagodhat.  Korábbi 
közgyűlésen  már  elhangzott,  hogy a  pályázat  segítségével  lehetőség  lenne  arra,  hogy a  szemét 
elszállítása súly alapján történjen. Ez megoldás lenne azokra a hozzá érkező jelzésekre,  panaszra, 
melyek szerint az egyedül élő embereknek, akiknél csekély vegyes hulladék keletkezik, ugyanannyi 
szemétdíjat  kell   fizetniük.  Megoldásként  egy  informatikai  rendszer  segítségével  az  edényzet 
chipekkel  való  ellátása  mérné  az  elszállított  hulladék  súlyát  és  annak  függvényében  kellene  a 
fizetési kötelezettségnek eleget tenni. A Társulásnak jelenleg nem áll rendelkezésére az az összeg, 
amely a pályázathoz szükséges önerőt  biztosítani tudná,  ezért  javasolja,  hogy az Önkormányzat 
kössön  kölcsönszerződést  a  Társulással,  amely  így  az  önerőt  fel  tudja  mutatni.  Ennek  összege 
61.806.371 Ft, amennyiben a közgyűlés ezt jóváhagyja. 
Tájékoztatja a képviselőket arról is,  hogy előző nap tartotta a Hulladékgazdálkodási Társulás az 
ülését, ahol támogatták az elképzelést. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 164/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  a  Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő  kölcsönszerződést,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4/ Javaslat  a Lívia Csokoládé Kft.  Salgótarján, Fáy A. krt.  62-64. szám alatti  ingatlanon 
tűzeset következtében kialakult környezeti veszélyeztetettség megszüntetésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2011. október 14-én a LÍVIA Csokoládé Kft.  tulajdonában lévő 
2083. hrsz.-ú ingatlan a benne található ingóságokkal együtt tűz következtében megsemmisült. Az 
ingatlan közel két éve károsítja a környezetet,  zavarja a lakosságot, hiszen az otthagyott, anyagi 
forrás hiányában el nem takarított veszélyes hulladék károsítja az egészséget. Kakukk képviselő úr 
javaslatával a városvezetés egyetértett és mielőbbi megoldást keresett a probléma megoldására. Az 
eljárásrend,  amely egy ilyen  vizsgálat  során történik  hosszú időt  vesz igénybe.  A tulajdonosnál 
többszöri  felszólításra  sem  lehetett  elérni,  hogy  az  okozott  kárt  elhárítsa,  megszüntesse.  A 
különböző hatósági  felszólítások és eljárások után a tulajdonos felszámolásba adta a  céget,  ami 
jelenleg is zajlik. 

A tulajdonos ígéretet tett arra, hogy amint a biztosító társaság fizet, megtörténik a helyreállítás. Ezt 
követően  azt  az  információt  kapta  az  önkormányzat  a  tulajdonostól,  hogy a  biztosító  társaság 
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mégsem  fizet.  A felszámolóbiztos  tájékoztatása  alapján  az  ügy  ott  tart,  hogy  pert  indított  a 
felszámolóbiztos a biztosítási összeg érdekében. Az ilyen peres eljárás akár évekig is elhúzódhat és 
még akkor is kétesélyes a dolog. Pernyertesség esetén természetesen az összeg rendelkezésre áll, 
amiből  rendbe  lehet  tenni  a  területet,  pervesztesség  esetén  viszont  nem.  Ezen  információk 
birtokában,  a  kockázat  ellenére  is,  a  város  vezetése  úgy  döntött,  hogy  a  környék  mielőbbi 
rendbetétele  érdekében a költségvetésből  biztosítja  ezt  a  közel  7  millió  Ft-ot,  és  így várhatóan 
szeptember  végére  rendbe  teszik  a  területet.  Erre  a  lépésre  csak  a  hivatalos  hatósági  eljárások 
lezárásával kerülhetett sor. 

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

Dóra  Ottó: Frakciója  támogatja  az  előterjesztést,  ugyanakkor  a  finanszírozásra  vonatkozóan 
észrevételt  tesz.  Elfogadja,  hogy a  város  megelőlegezi  a  rendberakás  költségeit,  bár  Jegyző Úr 
korábbi ülésen tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy ennek a finanszírozása semmiképp sem a város 
feladata.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogyha  a  felszámoló  nem tudja  a  pervesztességet  kifizetni, 
akkor a magyar állam a kötelezett, és nem a salgótarjáni önkormányzat. Javasolja, hogy minél előbb 
végeztesse el, és finanszírozza meg az önkormányzat a maga költségvetéséből ennek a munkának a 
terheit,  de a felszámolón kívül tegyen az önkormányzat vezetése hivatalos lépéseket az illetékes 
hatóság felé.  Jelezze az önkormányzat döntését, és jelezze azon igényét, hogy erre a pénzösszegre, 
amennyiben a felszámolásból nem tudja érvényesíteni, igényt tart. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Ennek  a  cégnek  volt  egy  tulajdonosa,  akinek  az  elsőrendű 
kötelessége lett volna az önkormányzat és messze a magyar állam előtt, hogy ezt a kárt rendezze. A 
tulajdonost többször fölszólította az Önkormányzat, és minden egyes hatóság, aki ennek ellenére 
nem volt hajlandó fizetni. Véleménye szerint nem a magyar államnak, nem az önkormányzatnak, 
hanem a magántulajdonosnak kellett volna ezt a helyzetet rendezni. 

Dóra Ottó: Ezzel egyetért. Hozzászólásában azért említette a magyar államot, mert polgármester 
asszony már elmondta, hogy a tulajdonos miért nem rendezte/rendezi a helyzetet, ebből adódóan 
tehát a magyar államot terheli a fizetési kötelezettség. Véleménye szerint sem a polgármesternek, 
sem az önkormányzatnak, sem az államnak nem kellene senki helyett fizetnie. 

dr.  Gaál  Zoltán jegyző: Pontosítja az ügyet.  Egy Kft.-ről  volt  szó,  amelynek a teljes vagyona 
megsemmisült a tűzben. Mivel nincs rendelkezésre álló vagyon, ezért a Kft. nem fogja tudni ennek 
a költségeit viselni. A probléma az, hogy a biztosító sem fizet, annak ellenére, hogy volt ennek a 
Kft.-nek biztosítása, ami alapján mindenki arra számított, hogy meg fogják fizetni ezt a kárt. Abban 
az  esetben  lehet  a  magánszemély ellen  fordulni,  ha  -  és  ez  feltételezés  -  a  tűz  keletkezéséhez 
valamilyen köze volt,  ha felelőssége megállapítható. Ebben az esetben a biztosító mentesülhet a 
felelősség alól, és akkor valóban be lehet vonni a magánszemélyt a kártalanításba. Jelen pillanatban 
zajlik a bírósági eljárás, nem tudni mi lesz a vége. Az előterjesztés arról szól, hogy ne várjon az 
önkormányzat  tovább,  hiszen  az eljárás  évekig elhúzódhat.  Az állam akkor  jön be a  képbe,  ha 
senkinek a felelőssége nem állapítható meg. A  vonatkozó jogszabályok értelmében az állam akkor 
is átháríthatja ezt az összeget, tehát nem az állam fizeti meg, hanem kikényszeríti, hogy valaki olyan 
fizesse meg akinek érdekében áll ennek a kárnak a felszámolása. Tehát ez sem annyira egyszerű, 
hogy majd az állam fog fizetni a jogszabályok értelmében. Effektíve nem az állam fog fizetni,  
hanem keres egy felelőst, akire ezt ráterhelheti. A jelenlegi információk alapján jó esély van arra, 
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hogy megtérül ez az összeg. Amennyiben nem térül meg, és az államnak be kell avatkoznia, és az 
önkormányzat az állam felé fordulhat, akkor nyilván megteszi ezt a lépést.  

Dóra  Ottó: Megköszöni  Jegyző  Úr  reagálását.  Összegezve  elmondja,  hogy  támogatják  az 
önkormányzatnak  ezt  a  típusú  anyagi  áldozatvállalását  annak  érdekében,  hogy  minél  előbb 
megszűnjön a patkányfészek. Javaslata arra az esetre vonatkozik, hogyha a felszámolás, illetve egy 
esetleges peres eljárás nem vezet eredményre, legyen nyoma annak, hogy az önkormányzat jelezte 
kárigényét. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az előterjesztés  lényege az,  hogy az önkormányzat  vállalja  föl 
ennek a 6,7 millió  Ft-nak a  rendelkezésre  bocsátását  a  saját  költségvetéséből  annak érdekében, 
hogy a „Platón” élő emberek megszabaduljanak a cég által okozott kártól. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 165/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  LÍVIA Csokoládé  Kft.  „fa”  tulajdonában  lévő 
Salgótarján, 2083. hrsz.-ú, a természetben Salgótarján, Fáy A. krt.  62-64. szám alatti ingatlanon 
tűzeset  következtében  kialakult  környezeti  veszélyeztetettség  megszüntetése  érdekében  vállalja, 
hogy a szükséges munkálatok költségeit 5.330 ezer Ft + Áfa összegben megelőlegezi, amennyiben a 
felszámoló  vállalja,  hogy  az  Önkormányzat  által  kifizetett  összeget  a  csődeljárásról  és  a 
felszámolási  eljárásról  szóló  1991.  évi  XLIX.  törvény  57.§  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti 
felszámolási  költségek  között  első  helyen,  a  környezeti  károsodások  és  terhek  rendezésének 
költségeiként besorolja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

5./ Javaslat  gyermekmeghallgató  szoba  kialakításának  támogatására  a  Nógrád  Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a közgyűlésen megjelent Kokinda Péter rendőr százados 
urat,  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  gazdasági  igazgató-helyettesét.  Az 
önkormányzatokról  szóló törvény értelmében a helyi  közügyek,  valamint  a  helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a közreműködés a település 
közbiztonságának  biztosításában.  A  rendőrség  nyomozó  hatóságainál  létesítendő 
gyermekmeghallgató  szobák  kialakításáról  szóló  KIM  rendelet  alapján  a  rendőrség  nyomozó 
hatóságának  a  tizennegyedik  életévét  meg  nem  haladott  személy  meghallgatását  olyan 
gyermekmeghallgató szobában kell foganatosítania, amelyben a büntetőeljárás céljával összhangban 
biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetőség szerinti kíméletével, a gyermek 
mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva valósuljon meg. A rendelet szerint a megyei rendőr-
főkapitányságoknak a fenti követelménynek 2014. január 1-jéig kell megfelelniük. Dr. Nagy László 
rendőr  ezredes  úr,  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  vezetője  2013.  július  30-án  kelt 
megkeresésében  kérte,  hogy  az  Önkormányzat  lehetőségeihez  mérten  segítse  a  salgótarjáni 

10



gyermekmeghallgató  szoba  kialakítását  a  főkapitányság  épületében,  melynek  összköltsége 
várhatóan 1.016 ezer  Ft.  Az előterjesztés  mellékleteként  szereplő  megállapodás-tervezet  alapján 
javasolja  a  jelzett  összeg  átadását  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részére,  annak 
érdekében, hogy a gyermekmeghallgató szoba kialakítása megtörténhessen.

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

Kokinda Péter: A Főkapitányság nevében megköszöni a közgyűlés támogatását. Elmondja, hogy a 
gyermekmeghallgató szoba a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelően kerül kialakításra, 
melynek berendezése,  felszereltsége a gyermek szükségleteihez igazodik annak érdekében, hogy 
biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Az  előterjesztéshez  kapcsolódóan  korábbi  élményét  osztja  meg  a 
közgyűléssel.  1978-ban gimnazista  korában történt  egy szerencsétlen esemény,  amikor  két  bajai 
földművelő, november 7-én vörös zászlót égetett a Beszterce Étteremnél. Mivel kint tartózkodtak 
egy buli kapcsán a városban, bevitték őket a rendőrségre, ahol kiskorúként, minden gond nélkül 
kihallgatták  gondviselő  jelenléte  nélkül.  Örül,  hogy a  kiskorúak  érdekét  ily  módon  szem előtt 
tartják. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 166/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  a  települési  közbiztonsági  feladatokban  történő 
aktív  közreműködőként,  a  melléklet  szerinti  megállapodás  tervezet  alapján,  a  Nógrád  Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére, gyermekmeghallgató szoba kialakítása céljából átad 1.016 ezer Ft, 
azaz egymillió-tizenhatezer forint támogatást nyújt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

6./ 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 rendelet-módosítás lényegei elemei: 
A Közgyűlés áprilisi határozatában döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális 
Központ  költségvetési szervnek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (a Társulási Tanács 
döntése  alapján  2013.július  1-től  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása)  által 
fenntartott  intézménybe  -  2013.  június  30-ai  hatállyal  -  történő  beolvadásával  való 
megszüntetéséről. A döntés végrehajtásához szükséges az Egészségügyi-Szociális Központ Fejezet 
előirányzatainak a 2013. első féléves beszámolóban szereplő teljesítési adataihoz történő igazítása, 
valamint  az  önkormányzati  támogatás  maradványnak  a  Szociális-egészségügyi  feladatok  cím 
Támogatásértékű  működési  kiadásaihoz  történő  átcsoportosítása,  melynek  rendezése;  az  elmúlt 
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időszakban  elért  többletbevételek,  ill.  előirányzatok  közötti  átcsoportosítások  előirányzati 
rendezése  az érintett intézmények vezetőinek kezdeményezése szerint; Salgótarján Megyei Jogú 
Város konszolidációja 2013.  június  28-án  befejeződött.  Az  önkormányzat  konszolidációjának 
befejezésével  ismertté  vált  a  2013 évi  adósságszolgálati  kötelezettség,  amely finanszírozására  a 
jóváhagyott adósságmegújítási hitelfelvétel keretösszegének 55.000 eFt-os módosítása szükséges, 
melynek  előirányzati  rendezése;  az  állam  által  átvállalással  érintett  2012.  december  31-ei 
folyószámlahitel állomány működési hitellé történő átalakítása szükségessé teszi a rövid lejáratú 
hitelek  felvételének,  valamint  a  rövid  lejáratú  hitelek  törlesztésének  egyaránt  394.305  e  Ft-tal 
történő megemelését, amelyet a költségvetésben szerepeltetni kell; az elmúlt időszakban a központi 
költségvetésből  a  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás címen benyújtott  igény alapján 
2.431  eFt támogatásban  részesült  az  önkormányzat,  melynek  előirányzati  rendezése;  az  elmúlt 
időszakban a központi költségvetésből Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése 
címen   13.327  eFt támogatási  előlegben   részesült  az  önkormányzat,  melynek  előirányzati 
rendezése;  az  5000  fő  feletti  lakosságszámú  települési  önkormányzatoknak  a  Kvtv.  72.  §.  (1) 
bekezdése  szerinti  adósságkonszolidációját  az  állam  törlesztési  célú  állami  támogatással 
teljesítette.  Az  állam  a  tőketörlesztéshez  és  a  2013.06.28-ig  felhalmozott  egyéb  jutalék 
megfizetéséhez  1.015.529  eFt-os  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  költségvetési  támogatást 
nyújtott, melynek előirányzati rendezése; a Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba 
kialakításának támogatására biztosított 1.016 eFt-os támogatás előirányzati rendezése; az  Új 
Széchenyi  Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez  benyújtott, 
„Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” című, ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0006 jelű pályázat 348.395 e 
Ft összegű,  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  támogatásban részesült,  melynek  előirányzati 
rendezése; a Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítés építés. 
Már  a  Támogató  Szervezet  is  megjegyezte,  hogy a  Nyitnikék  Tagóvoda  nem rendelkezik  elég 
területtel. A műfüves pálya elhelyezése miatt lehetségessé vált az óvoda játszóterületének bővítése. 
Az előírások szerint az óvoda körülkerítése szükséges. Két darab gazdasági bejárat és egy darab 
személyi  bejárat  kerül  kialakításra.  A kerítés  építésének  várható  költsége  7.366  e  Ft,  melynek 
előirányzati  rendezése;  a  Salgótarján  szociális  célú  rehabilitációja  Acélgyár  -  Városközpont 
projekthez  kapcsolódó  támogatási  előleg  lehívásának  következtében  21.409  e  Ft-tal  bővült  a 
feladat 2013. évben felhasználható előirányzata, melynek rendezése; a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  számára a  hulladékgazdálkodási  rendszer  eszközpark 
fejlesztésére irányuló  pályázathoz  kapcsolódóan (önerő-biztosítás  igazolása céljából)  61.807 eFt 
kölcsön biztosítása  szükséges,  melynek  előirányzati  rendezése;  Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
konszolidációja  2013.  június  28-án  befejeződött.  Az  önkormányzat  konszolidációjának 
befejezésével ismertté vált a  2013 évi adósságszolgálati kötelezettség amelyből a tőketörlesztés 
finanszírozására a jóváhagyott hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzatának 156.519 eFt-tal 
történő megemelése szükséges, melynek rendezése; a  Természettudományos  oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-
0024)  című  több  éves  pályázatnál  2013.  évben  ténylegesen  felmerülő  bevételek  és  kiadások 
ismeretében szükséges az előirányzatok összesenjében 91.038 eFt-tal történő csökkentése, melynek 
rendezése; az Összefogás az áldozatokért című pályázatnál a több éves feladatellátás során 2013. 
évben  ténylegesen  felmerülő  bevételek  és  kiadások  ismeretében  szükséges  az  előirányzatok 
összesenjében  66.827  eFt-tal  történő  csökkentése,  melynek  rendezése;  a  2013.  áprilisi 
felmérésben  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  részére   szociális  és 
gyermekjóléti feladatok támogatása  címen  megigényelt 175.498 eFt-os támogatás előirányzati 
rendezése; a Salgótarján, Salgó út 54/a (hrsz: 3139) számú épület, valamint a Hársfa út 10. fsz. 
1-2. (hrsz: 6836) épületrészek állapota élet- és balesetveszélyessé vált, ezért az épületek bontása 
indokolt. A bontási munkák és a bontással kapcsolatos előkészítési munkák fedezetének biztosítása 
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érdekében szükséges az előirányzat 2.761 e Ft-tal történő megemelése, melynek rendezése;  a 
leégett  Csokoládé  Üzem romjainak eltakarítása halaszthatatlanná  vált,  melynek  6.769 eFt-os 
előirányzati rendezése; Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  a   Zöldfa  úti 
komplex-telep  program  megvalósítására  elnyert  pályázati  támogatás  2013.  évi   44.046  eFt-os 
összegének előirányzati rendezése. Látható, hogy a költségvetési módosítás az időközben felmerülő 
helyzetet oldja meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 36/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

7./ a/ Javaslat  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető  
ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek 2014-2016.  évekre várható összegének  
megállapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b/ Javaslat  a  helyi  önkormányzatok működőképessége  megőrzését  szolgáló 2013.  évi  
kiegészítő támogatás igénylésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 7. naprend  a/ és b/ pontból áll. Javasolja, hogy a közgyűlés egybe 
tárgyalja  a  pontokat.  A régebben ÖNHIKI-ként  ismert  támogatási  lehetőség megigénylésére kér 
segítséget a Közgyűléstől. Az a) pontot a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta. Az 
előterjesztés b) pontja az ülés előtt lett kiosztva, így bizottságok nem tárgyalták. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés az előterjesztés a) pontjára vonatkozóan 9 igen és 4 nem mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Szám: 167/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

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

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés  az  előterjesztés  b)  pontjára  vonatkozóan  13 igen  szavazattal  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

Szám: 168/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését  szolgáló 2013. évi  kiegészítő  támogatásról  szóló 
39/2013.  (VII.31.)  BM  rendelet  alapján  pályázatot  nyújt  be  a  helyi  önkormányzatok 
működőképessége  megőrzését  szolgáló  791.000  ezer  forint  összegű  2013.  évi  kiegészítő 
támogatásra.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a talajterhelési 
díjról szóló …/2013.(...) önkormányzati rendelete megalkotására
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A beterjesztett  rendelet-tervezet  egyszerűsíti  a  talajterhelési  díj 
alapjának megállapítását az egyedi vízbeszerzés esetén, amikor mérési lehetőség hiányában nem áll 
rendelkezésre a felhasznált víz mennyisége és bővíti azok körét, akik mentesülhetnek a díjfizetés 
alól.  Új  rendelet  megalkotására  azért  van  szükség,  mert  a  4  évvel  ezelőtt  módosított  rendelet 
jogtechnikailag már nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény előírásainak, másrészt,  szükséges 
a mérési lehetőség hiányában figyelembe vehető átalánymennyiségek rendeleti szabályozása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A mozgóképről  szóló  törvény 2013.  július  1.  napjától  hatályos 
előírásai  értelmében  a  települési  önkormányzat  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatási  célú 
használatával  kapcsolatos  egyes  feltételeket,  a  törvényben  rögzítettek  szerint,  a  települési 
önkormányzat  képviselő-testülete  rendeletben  szabályozza.  A törvény  végrehajtására  kiadott,  a 
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települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, filmforgatási célú használatához kapcsolódó, 
részletes szabályokról szóló kormányrendelet meghatározza a közterület-használat engedélyezésére 
és a hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat, így a 
helyi rendeletben csak néhány speciális témában kell szabályokat alkotni.

Javasolja a közgyűlésnek, a közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítását a törvényi 
előírásoknak  megfelelően  elvégezni,  a  filmforgatási  célú  használat  szabályaival  kiegészíteni, 
valamint javaslatot tesz arra,  hogy a hatósági szerződés jóváhagyásának hatáskörét,  tekintettel  a 
jogszabályban  meghatározott  szűkös  határidőkre,  a  Közgyűlés  –  a  közterület  használat 
engedélyezéséhez hasonlóan – a polgármesterre ruházza át.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 38/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

10./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  a  SALGGLAS 
Üvegipari Zrt. és  környékét érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgglas Zrt. a Budapesti út 29. telephelyén gyártás-fejlesztést 
kíván megvalósítani, amelyhez a szomszédos vasúti területből egy rész-terület megvásárlására van 
szüksége.  A Salgglas  Zrt.  kérelmére  ezért  márciusban  eljárás  indult  a  Településrendezési  Terv 
módosítására. A módosítás a volt síküveggyári tömb ipari területe szabályozásának korrekcióját, és 
a vasúti terület egy részének kiszabályozását jelenti. Egyúttal sor kerül a Budapesti út 29-51. szám. 
magasságában az út két oldalán levő lakó- és gazdasági területek szabályozásának pontosítására. A 
határozati  javaslat  a Településszerkezeti  Terv egyik tervlapja  módosítására,  a  rendelet-tervezet  a 
HÉSZ és  két belterületi szabályozási tervlap módosítására irányul.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
(A 39/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15



Szám: 169/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/1998. (VI.15.) Öh. számú határozattal elfogadott 
Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve „I.1-3. Szerkezeti tervlapok” című részét 
a melléklet szerint módosítja.
A módosítandó I/3-M-9 számú szerkezeti tervlap részletét az 1.ábra, a módosított I/3-M10 számú 
szerkezeti tervlap részletét a 2. ábra, a szerkezeti terv jelmagyarázatát a 3. ábra tartalmazza. 
A módosítás  2013.  szeptember  30-án  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  hatályba  lépését  követően 
indított ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat  a Salgótarján Térségi  Kommunális  Szilárd Hulladéklerakó telep és környékét 
érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának lezárására 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  áprilisi határozata  alapján  eljárás  indult  a 
településrendezési terv módosítására a Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Csókás-pusztai 
telephelyét  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. Az állami főépítész végső szakmai véleményezéséhez a Közgyűlés 
határozata szükséges.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 170/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Térségi  Kommunális  Szilárd 
Hulladéklerakó  telep  és  környékét érintő  településrendezési  terv  módosítás  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. augusztus 29.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat a salgótarjáni hatósági távhőszolgáltatási díjak meghatározásához
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A távhőszolgáltatásról szóló törvény 2011. április 15-től hatályos 
bekezdései szerint a távhőszolgáltatóknak értékesített hő árát, valamint a lakossági felhasználóknak 
és  külön kezelt  intézményeknek nyújtott  távhőszolgáltatás  legmagasabb hatósági  árát  miniszteri 
rendelettel  kell  meghatározni  és  a  rendeletet  megalapozó  javaslatot  a  Magyar  Energetikai  és 
Közmű-szabályozási  Hivatalnak  kell  minden  év  augusztus  31-ig  előterjeszteni.  A hatósági  árak 
előkészítése  érdekében  a  Hivatalnak  be  kell  kérnie  az  érintett  önkormányzatok  képviselő-
testületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A Salgó Vagyon Kft. által 
kapott  támogatás  fajlagos  összege  2013.  január  1-től  6.951  Ft/GJ.  A rezsicsökkentés  negatív 
hatásának kompenzálása érdekében a támogatás összege 471 Ft-tal emelkedett. A társaság a 2013. 
évi üzleti terv készítése során a január 1-től hatályos tarifákkal számolt. A jelenleg hatályos ár- és 
támogatási  rendszer  fenntartása  esetén  biztosítható  a  szolgáltatás  megfelelő  színvonalú  ellátása, 
valamint  szerény mértékű,  a törvényben rögzített  2 %-os eszközarányos nyereség realizálása.  A 
határozati javaslat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére megfogalmazandó 
állásfoglalásban  a  jelenleg  érvényes  hatósági  árak  és  támogatások  változatlanul  hagyásának 
rögzítésére, illetve további rezsicsökkentés esetén a támogatás növelésével történő árbevétel kiesés 
kompenzálására tesz javaslatot. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 171/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. által elkészített javaslattal egyetért, 
a  jelenleg hatályos  távhőszolgáltatási  díjakat  megalapozottnak tartja  és a  támogatási  rendszerrel 
együtt módosítás nélkül javasolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak azok 
elfogadását az alábbiak szerint:
a.) Lakossági alapdíj (Ft/lm3/év) 306
b.) Lakossági hődíj (Ft/GJ) 3.083
c.) Külön kezelt intézményi alapdíj (Ft/MW/év)9.000.000
d.) Külön kezelt intézményi hődíj (Ft/GJ) 3.876
További  rezsicsökkentés  esetén  a  Közgyűlés  javasolja  az  árbevétel  kiesés  kompenzálását  az 
ártámogatás növelésével.
Az önkormányzati határozatról a jegyző tájékoztatja a Hivatalt.

Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

13./ Javaslat a Budapesti Gazdasági Főiskola által használt salgótarjáni 3729 hrsz.-ú ingatlan 
birtokbavételével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés május 30-ai határozatával kezdeményezte a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az épület ingyenes tulajdonba adását. Az MNV Zrt. Vagyonkezelők 
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Vagyongazdálkodási Igazgatója 2013. július 10-i keltezésű levelében a korábbiakhoz képest eltérő 
jogi álláspontot fogalmaz meg. Eszerint a Ptk. 97. § (1) bekezdése értelmében az épület tulajdonjoga 
a földtulajdonost illeti meg.  Az ingatlan-nyilvántartásban 1991. április 19-től Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  az  ingatlan  bejegyzett  tulajdonosa.  Az  MNV Zrt.  jogi  álláspontja 
alapján okafogyottá  vált  az ingatlan önkormányzati  tulajdonba adására irányuló kezdeményezés, 
ezért javasolja a korábban hozott határozat visszavonását, valamint javasolom, hogy a Közgyűlés a 
birtokba adási eljárás lebonyolításával és az ingatlan jövőbeni üzemeltetésével az önkormányzat 
vagyonkezelő szervezetét,  a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.-t 
bízza meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 172/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Pénzügyi  és 
Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet által használt salgótarjáni 3729 hrsz-ú, Salgótarján, Kistarján út 
7.  szám  alatti  főiskola  épület  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adásának  kezdeményezését 
tartalmazó 133/2013.(V.30.) Öh. számú határozatát visszavonja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy döntéséről  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-ét 
tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés a Budapesti Gazdasági Főiskola által használt salgótarjáni 3729 hrsz-ú belterületi 
ingatlannal  kapcsolatos  birtokbavételi  eljárás  lebonyolításával,  valamint  az  ingatlan  további 
üzemeltetésével a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.-t bízza meg.

Határidő: a birtokbavételre 2013. augusztus 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

14./ Javaslat a VGÜ Kft. telephelye megosztásának és egyes ingatlanok ingyenes tulajdonba 
adásának jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A VGÜ Kft., valamint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
közötti feladatátcsoportosítás eredményeképpen 2012. április 1. napjától a Foglalkoztatási Kft. látja 
el a parkfenntartás és a temetőüzemeltetés feladatait. Tekintve, hogy a két cég székhelye azonos 
helyen található, a gyakorlatban a fent jelzett feladatátcsoportosítás következtében a Foglalkoztatási 
Kft.  a  jelenleginél  nagyobb  területet  igényel  a  megnövekedett  feladatok  ellátásához.  A két  cég 
vezetője tárgyalásokat folytatott egymással az önkormányzat bevonásával, ennek eredményeképpen 
sikerült  megállapodniuk  arról,  hogy  a  jelenleg  a  VGÜ  Kft.  tulajdonát  képező   ingatlanokat 
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telekalakítás keretében megosztják a Foglalkoztatási Kft.-nek átadandó és a VGÜ Kft. tulajdonában 
maradó ingatlanokra, és a VGÜ Kft. ingyenesen a Foglalkoztatási Kft. tulajdonába adja a  kérdéses 
ingatlanokat a határozati javaslat mellékletét képező megállapodás alapján. A javaslat a jogügylet 
jóváhagyására irányul. Tekintettel arra, hogy az ingyenes átruházás a VGÜ Kft. oldalán a számviteli  
jogszabályok alapján veszteséget eredményez, ezért szükséges a VGÜ Kft. 2013. évre vonatkozó 
üzleti tervének módosítása, és az ügyvezető igazgató utasítása arra, hogy a cég módosított üzleti 
tervét a Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésére terjessze elő. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 173/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési  Kft.  és  a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  közötti,  ingatlan térítésmentes 
tulajdonba adására irányuló megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés utasítja a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a jogügyletre tekintettel a cég 
módosított 2013. évi üzleti tervét a Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésére terjessze elő.

Határidő: a Közgyűlés 2013. szeptemberi ülése
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató

15./ Javaslat  a  VGÜ  Kft.  üzletrészének  felosztására  és  értékesítésére,  valamint  nonprofit 
gazdasági társasággá alakítására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás valamennyi 
tagjának, 51 településnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2013. december 31. 
napján  lejár.   A Társulási  Megállapodásban  már  a  2011-es  alapításnál  beépített  üzemeltetési 
koncepció alapján a Társulás in-house beszerzése keretében teljes működési területén a VGÜ Kft. 
lesz kijelölve főszolgáltatóként. Az in-house kijelöléshez szükséges az, hogy a Társulás részesedést 
szerezzen  a  VGÜ  Kft.-ben.  Ezt  követően  a  Társulás  kijelöli  a  VGÜ  Kft.-t  az  51  település 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásának  végzésére,  és  megköti  vele  a  települések  javára  a 
szükséges  szerződéseket.  A  VGÜ  Kft.  a  Társulási  Megállapodásnak  megfelelően  bevonja 
alvállalkozóként a teljesítésbe a bátonyterenyei (BÁVÜ Kft.) és a pásztói (PVGKN Kft.) cégeket a 
2012. június 30-án fennálló szolgáltatási körzeteik területén.  A fentiekhez szükséges a VGÜ Kft. 
jelenlegi 103 millió Ft névértékű üzletrészét felosztani egy Salgótarján tulajdonában maradó 102 
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millió  Ft  névértékű üzletrészre,  valamint  egy Társulásnak értékesítendő 1.000.000 Ft  névértékű 
üzletrészre. A felosztás után az önkormányzat az 1.000.000 Ft névértékű üzletrészt a Társulásnak 
értékesíti, ezzel a Társulás tulajdonrészt szerez a VGÜ Kft.-ben, és törvényesen kijelölheti a céget a 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  végzésére.  Az  adásvételi  szerződés  tervezete  a  határozati 
javaslat  1.  mellékletét  képezi.  A Társulási  Tanács  döntése  értelmében  a  tagönkormányzatok  a 
Társulásban  fennálló  tulajdoni  részesedésük  arányában  kötelesek  hozzájárulni  az  üzletrész 
vételárához.  Ez  Salgótarján  esetében  950.000  Ft  befizetési  kötelezettséget  jelent  a  Társulás 
számlájára, melyről szintén szükséges döntést hozni. A gazdasági társaságokról szóló törvény azt is 
előírja, hogy ha az egyszemélyes társaság új taggal bővül, az alapító okirat helyébe lépő társasági 
szerződést  el  kell  fogadni.  Ezek  alapján  elkészült  a  kétszemélyessé  váló   VGÜ  Kft.  társasági 
szerződésének tervezete, mely a határozati javaslat 2. mellékletét képezi. Fontos követelmény, hogy 
a  Htv.  2014.  január  1.  napján  hatályba  lépő  módosításai  alapján  a   hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatónak  nonprofit  gazdasági  társaságnak  kell  lennie.  Ennek  megfelelően  a  társasági 
szerződés  már  tartalmazza  azokat  az  elemeket  is,  melyek  alapján  a  VGÜ  Kft.  a  változások 
cégjegyzékbe történő bejegyzésével nonprofit gazdasági társasággá alakul át. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 174/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése,  mint  az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát 
képező  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(rövidített  elnevezése:  VGÜ  Kft.,  Cg.  12-09-001807)  legfőbb  szerve  úgy  dönt,  hogy  az 
önkormányzatnak  a  VGÜ  Kft.-ben  fennálló  103.000.000  Ft  névértékű  üzletrészét  az  üzletrész 
átruházása  céljából  felosztja  egy  102.000.000  Ft  névértékű  és  egy  1.000.000  Ft  névértékű 
üzletrészre. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az önkormányzat felosztással létrejövő 1.000.000 Ft 
névértékű üzletrészét névértéken értékesíti a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
részére 2013. október 31-i fizetési határidővel, mely értékesítéssel a Társulás, mint vevő a VGÜ Kft. 
tagjává  válik.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  üzletrész-
adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés az üzletrész adásvételhez kapcsolódóan, a Társulási Tanács határozata alapján az 
önkormányzatra jutó 950.500 Ft tulajdoni hányad arányos befizetési kötelezettséget 2013. október 
15-ig teljesíti, a szükséges forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ A Közgyűlés a VGÜ Kft. kétszemélyes társasággá alakulására tekintettel a 2. melléklet szerint 
javasolja a VGÜ Kft. taggyűlésének, hogy hagyja jóvá a cég társasági szerződését, és a taggyűlés 
jóváhagyása esetén felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A  Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  hulladékról  szóló  2012.  évi 
CLXXXV. törvény 2014. január 1. napján hatályba lépő szabályai alapján határozza el a VGÜ Kft.-
nek a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködését.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ A Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ Kft.  taggyűlésének,  hogy utasítsa  az  ügyvezető  igazgatót  a 
társasági szerződés módosításával kapcsolatban keletkezett  cégiratok illetékes cégbíróság részére 
történő benyújtására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat a VGÜ Kft. megbízási szerződésének felmondására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A VGÜ Kft., valamint az önkormányzat között 1996. február 29-én 
létrejött,  többször  módosított  megbízási  szerződés  alapján  a  VGÜ  Kft.  látja  el  Salgótarján 
közigazgatási  területén  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást.  A  hulladékról  szóló  törvény 
értelmében  a törvény  hatálybalépésekor,  idén  január  1.-jén  működő  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást  ellátó gazdálkodó szervezet a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  engedélyt  a 
törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. Ha a törvény hatálybalépésekor működő 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  ellátó  gazdálkodó  szervezet  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel a fenti határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a 
2013.  június  30-i  határidőt  követő  30  napon  belül  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A VGÜ Kft. a fenti határidőben nem tudott eleget tenni 
a törvényben foglaltaknak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelmét 2013. 
júliusában adta be.  Tekintettel a fentiekben foglalt törvényi kötelezettségre, valamint arra, hogy a 
megbízási  szerződés  hatálya  2013.  december  31-én  lejár,  szükséges a  törvény  alapján  2013. 
december 31. napjával felmondani a VGÜ Kft. szerződését.  2014. január 1. napjától a Salgótarján 
számára  történő  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátására  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsa  fogja  kijelölni  a  VGÜ  Kft.-t  és  a  szükséges 
szerződések megkötésére 2013. őszén fog sor kerülni. A VGÜ Kft. által 2014. január 1. napjától 
Salgótarján részére ellátandó egyéb közfeladatokra vonatkozó szerződést  Salgótarján Megyei Jogú 
Város Közgyűlése legkésőbb a 2013. decemberi ülésén fogja elfogadni. 

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

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 175/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés)  a  Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  VGÜ Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Kft.  (a 
továbbiakban:  VGÜ  Kft.)  között  1996.  február  29-én  létrejött,  többször  módosított  megbízási 
szerződést  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  90.§  (5)  bekezdése  alapján  2013. 
december 31. napjával felmondja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert jelen felmondást kimondó határozat VGÜ Kft. részére történő 
haladéktalan megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Kft.  közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervének véleményezésére
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hulladékról szóló  törvény alapján a közszolgáltatónak három 
évente közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, melynek eleget téve a VGÜ Kft. a 
vonatkozó  Kormányrendeletben  foglalt  részletes  szabályoknak  megfelelően  elkészítette  a 
hulladékgazdálkodási tervét.  A hulladékgazdálkodási terv tartalmazza a közszolgáltatással jelenleg 
érintett,  valamint  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulásban  résztvevő 
önkormányzatok közigazgatási területein 2014. január 1. napjától végzendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok átvételére, elszállítására, valamint a törvényben és azzal 
szinkronban készült projektterületre vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) 
meghatározott  hulladékkezelésre,  hasznosításra  vonatkozó  célkitűzések  megvalósítása  érdekében 
teendő intézkedéseket. A hulladékgazdálkodási terv egyeztetés céljából, meg lett küldve a jelenlegi 
szolgáltatási  körbe  tartozó  önkormányzatoknak.  A Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási 
Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2013.  július  11-ei  ülésén  a  tervet  megtárgyalta  és  tartalmával 
egyetértett. A javaslat, a közgyűlés tervvel történő egyetértő határozatának meghozatalára irányul.

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

Szabó  Ferenc  Gábor: 4  napirendet  tárgyalt  a  közgyűlés  egymás  után,  ami  a 
hulladékgazdálkodásról és a VGÜ Kft.-ről és annak átalakításáról szólt. Ennek jelentősége az, hogy 
Salgótarján a kelet-nógrádi térségben meghatározó és jelentős szerepét megőrzi,  illetve növeli  a 
hulladékgazdálkodásban. Ez hosszú távra garanciát jelent arra, hogy az ezzel kapcsolatos teendők 
Salgótarjánban  maradnak  munkahelyekkel  együtt.  Ennek  kapcsán  2,8  milliárd  Ft-os  beruházás 
települ  ide  a  hulladékrekultiváció,  illetve  a  hulladékgazdálkodás  kapcsán,  amikkel  szintén  új 
munkahelyek teremtődnek. Körülbelül 800 millió Ft lesz a válogatómű építése, ami nagyon fontos a 
szelektív  hulladékfeldolgozásban.  Az  iparban  a  szelektív  hulladékból  keletkező  vissza- 
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újrahasznosításnak is  lehetőséget  adhat  arra,  hogy esetleg  új  vállalkozások is  települhessenek a 
városba. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Osztja  képviselő  úr  véleményét.  Látszatra  valóban  formai 
átalakításokról dönt a közgyűlés, holott ezek nagy volumenű, óriási döntések annak köszönhetően, 
hogy komoly pályázati források érkeznek a térségbe. Bodnár Benedek úr és csapata régóta dolgozik 
ezen.  Az  utolsó  pillanatban  jöttek  létre  ezek  a  társulások,  elsősorban  a  Hulladékgazdálkodási 
Társulásról van szó, amikor még lehetőség nyílt pályázati források bevonására. Ha ezekről lemaradt 
volna  a  város,  akkor  saját  erőből,  minden  településnek  kötelezően  kellett  volna  megoldani  a 
feladatokat. Ezzel tehát 51 település lakói járnak jól. A Hulladékrekultivációs Társulás által hozott 
pénzből  pedig  14 településen,  15  lerakónak a  rekultivációja  történik  meg.  Véleménye  szerint  a 
korábbi  közgyűlések  döntéseinek  eredménye,  a  város  érdekében  végzett  folytonos  munka  és 
fejlesztés az, ami most megjelenik a város által betöltött térségi központ szerepben. Mindez a cég 
erősödését  jelenti.  Nem  voltak  véletlen  a  korábbi  döntések,  amelyek  alkalmával  megtörtént  a 
Foglalkoztatási  Kft.,  a  VGÜ  Kft.,  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  profiltisztítása,  a  cégek  közötti 
munkamegosztás. A cél az volt, hogy a VGÜ Kft. egy tisztán hulladékgazdálkodási profilú céggé 
váljon, ezáltal eleget tudjon tenni ezeknek a feladatoknak. Óriási dolog, hogy 2014. január 1-től a 
cég 51 településen végzi a szolgáltatás ellátását. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Megköszöni  az  ellenzéki  képviselőknek,  hogy  támogatták  ezeket  az 
elképzeléseket. Külön megköszöni Bodnár Benedek úr munkáját, illetve Polgármester Asszony, és 
Eötvös alpolgármester úr ez ügyben végzett munkáját, illetve lobbitevékenységét.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 176/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és 
Üzemeltetési Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve (2013-2016)” című dokumentumot a 
melléklet szerint megismerte, annak tartalmával egyetért. 

18./ Javaslat az Ipari Park víziközműveinek átvételére, a Vízmű Kft. vízmérői térítésmentes 
átadásának tudomásulvételére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A salgótarjáni  Ipari  Parkban kiépített  szennyvízhálózat  a  Salgó 
Vagyon Kft. beruházásaként épült meg és került be a cég  tulajdonába, könyveibe. A víziközmű-
szolgáltatásról  szóló  törvény  alapján  víziközmű  kizárólag  az  állam és  települési  önkormányzat 
tulajdonába tartozhat.  A törvény szerint az a  víziközmű,  vagy víziközmű létrehozására irányuló 
beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdoni részesedés 
egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január 1-jétől az ellátásért felelős illetékes önkormányzat 
tulajdona. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és 
kötelezettségekkel együttesen száll át.  A megállapodás a határozati javaslat 1. mellékletét képezi. A 
Közgyűlés  májusi határozata alapján az ivóvízközművekre vonatkozó, a Salgótarján és Környéke 
Vízmű  Kft.-vel  kötött  üzemeltetési  megállapodásokat  az  önkormányzat,  közös  megegyezéssel 
megszüntette 2013. május 31. napjával. A törvény alapján, az üzemeltetési szerződés megszűnése 
esetében  a  víziközmű-szolgáltató  a  tulajdonában  álló  rendszerfüggetlen  víziközmű-elemet 
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legfeljebb könyv szerinti nettó értéken az ellátásért felelős részére írásban megvételre felajánlja. Ha 
az ellátásáért felelős települési önkormányzat 30 napon belül az ajánlatot nem fogadja el, a vételi 
jog átszáll  az  államra.  Fentiek alapján a Vízmű Kft.  2013. június 24-i  levelében megkereste  az 
önkormányzatot,  melyben  a  vízmérőórák  térítésmentes  átruházását  ajánlotta  fel  az 
önkormányzatnak.  Az  önkormányzat  vagyonrendelete  alapján  az  ajándékozással  történő 
vagyonszerzés elfogadása ingók esetén értékhatártól függetlenül a polgármester hatásköre. Ennek 
megfelelően  a  felajánlott  vagyontárgyakat  a  polgármester  elfogadta,  és  megkötötte  a  szükséges 
megállapodást  a  Vízmű  Kft.-vel  a  2.  mellékletnek  megfelelően.  Jelen  javaslat  a  jogügylet 
tudomásulvételére irányul. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság – Szabó  
Ferenc Gábor 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 177/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat
1) a.) Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat  nevében a Salgó Vagyon 
Kft.-vel  kötendő,  az  Ipari  Park víziközműveinek önkormányzati  tulajdonba történő átszállásáról 
szóló  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.

b.) A Közgyűlés mint a Salgó Vagyon Kft. alapítója a Salgó Vagyon Kft. nevében jóváhagyja az 
Ipari Park víziközműveinek önkormányzati tulajdonba történő átszállásáról szóló megállapodást az 
1. melléklet szerint és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, Tatár Csaba ügyvezető igazgató

c.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy  a  jogügyletre  tekintettel  a  cég  módosított  2013.  évi  üzleti  tervét  a  Közgyűlés  2013. 
szeptemberi ülésére terjessze elő.
Határidő: a Közgyűlés 2013 szeptemberi ülése
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2) A Közgyűlés a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-vel a rendszerfüggetlen víziközmű elemek 
(vízmérők) térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást a 2. melléklet szerint tudomásul veszi.

 
19./ Javaslat a Salgótarján, Salgó út 54/A (hrsz: 3139) számú épület, valamint a Salgótarján, 

Hársfa út 10. fsz. 1-2. (hrsz: 6836) épületrész 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 bontását a 
Közgyűlés  a  júniusi  ülésén  jóváhagyta,  melyet  követően  a  Kft.  társaságunk  szerződést  kötött 
alvállalkozóval  az  épület  bontására.  A vállalkozó  alkalmazottja  a  korábban  helyszíni  szemlén 
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megmutatott épület helyett tévedésből, a szintén rossz műszaki állapotú üresen álló Salgó út 54/A. 
számú épületet kezdte bontani. A 7 lakásos, üres, bontásra ítélt lakóépület bontásának megkezdése 
következtében  életveszélyessé  vált.  A  felelősségét  a  vállalkozó  elismerte,  és  az  egyeztetés 
eredményeként felajánlotta, hogy az okozott kár megtérítésére az épületet kevesebb, mint fél áron, 
500.000,- Ft + áfa (bruttó: 635.000,- Ft) összegért elbontja. Ez az összeg nem tartalmazza a bontás 
előkészítés költségét (szakvélemény), mely 12.700,- Ft. A Társaság megtette az életveszély miatti 
bontás bejelentését a szakhatóság felé. 
A Salgótarján, Hársfa út 10. (hrsz: 6836) szám alatti épületben 2 db lakása van az önkormányzatnak, 
melyek romos, használhatatlan állapotban vannak. A lakások műszaki állapota miatt szükséges a 
bontás, mely a födémszerkezet ideiglenes alátámasztása mellett végezhető. A bontást követően a 
megmaradó épületrész  -  külső  határoló  fal,  tető  oromzat,  lábazat  -  helyreállítása  szükséges.  Az 
épület  romos  lakásainak  oldalfalán  találhatóak  a  lakások  áramellátásához  szükséges 
villanyszekrények.  Az  épületben  lévő  két  szélső  lakás  elbontása  esetén  szükséges  a 
villanyszekrények  le,-  majd  visszaszerelése.  A bontás  költsége  bruttó  2.100.000,-  Ft,  mely nem 
tartalmazza  a  szakvélemény  12.700,-  Ft  összegű  költségét.  A  határozati  javaslat  a  bontás 
jóváhagyására  és  a  bontások  költségvetési  előirányzatára  tesz  javaslatot.  Véleménye  szerint  az 
egészet  bontásra lehetne ítélni, csak az a probléma, hogy mindösszesen 2 lakás önkormányzati a 
többi  magántulajdonban  van.  Ezért  el  kell  végezni  a  helyreállítási  munkákat,  miután  az 
önkormányzati részek le lesznek bontva. 

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

Dóra Ottó: A frakció támogatja az előterjesztést. Javaslata, hogy mielőbb lebontásra kerülhessenek 
ezek az épületek az, hogy a következő ülésre az illetékesek készítsenek elő egy 10 millió Ft-os 
„felülről  nyitott”  keretösszeget,  ami  segítéségével  mielőbb  elvégezhetők  ezek  a  munkálatok. 
Ügyvezető  igazgató  úr  az  illetékes  irodával  egyeztetve,  folyamatosan,  külön  közgyűlési 
felhatalmazás nélkül fel tudná ezt a keretet használni, gyorsítva ezzel az épületek bontását.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2008-ban fogadta el a közgyűlés a lakáskoncepciót. Bár a döntést 
valóban  támogatta  az  ellenzék,  de  volt  olyan  megjegyzés  a  részükről,  hogy  lesz-e  ereje  az 
önkormányzat  vezetésének  a  végrehajtásra,  hiszen  2006.  előtt  is  születtek  bontásra  vonatkozó 
döntések, de az akkori közgyűlésben nem volt annyi erő, vagy politikai akarat, vagy pénz, hogy 
megvalósítsák ezeket.  249 kolónialakás lett  lebontva a lakáskoncepció megjelenése óta.  Ez nem 
kevés ahhoz képest, hogy 1300 önkormányzati bérlakással vette át az önkormányzat 2006-ban a 
feladatot. 
Ennek az összege sem kevés.  Az a 10 millió forint, amit képviselő úr javasol, bizony csak néhány 
tömbhöz elegendő.  A javaslat  szép és megköszöni az ellenzéki  képviselő-társaknak,  de ennek a 
többszörösét fordította már az önkormányzat a 249 lakás lebontására. A mostani közgyűlés jóval 
nagyobb  tempóban  halad  a  bontásokat  illetően,  mint  az  előző  vezetés  tette.  Amint  lesz  forrás 
folytatódnak a  bontások. Szekeres Géza képviselő úr, Korponai képviselő úr is többször megkereste 
már a város vezetését a körzetükben lévő lakások bontása miatt.  A város vezetése támogatja és 
elszánt arra, hogy ezek a bontások megtörténjenek. 

Méhes  András: Az  előző  közgyűlés  is  bontott  épületeket,  lakásokat,  de  véleménye  szerint 
polgármester asszony nem értette meg azt, amit Dóra képviselő úr mondott. Nem az elmúlt időszak 
összehasonlításáról volt szó, hanem képviselő úr arra próbált javaslatot tenni,  hogy a következő 
időszakban  hogyan  lehet  fölgyorsítani  ezt  a  folyamatot,  és  ehhez  próbált  anyagi  keretösszeget 
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ajánlani. Ha esetleg ez kevés, lehet növelni, ezért mondta, hogy „fölülről nyitott”. A lényeg az lenne, 
hogyha megvan a keret és biztosít rá forrást az önkormányzat, akkor egy kicsit automatikusabban is 
mehetne a dolog azzal, hogy ne kelljen minden közgyűlésen megadni az engedélyt arra, hogy mikor, 
mit lehet bontani. A javaslat erre vonatkozott, nem pedig arra, hogy keveset bontott, vagy kevés 
pénzt áldozott erre az önkormányzat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint a hatékonyság, a gyorsaság nem a közgyűlés 
lomhaságán múlik, hanem azon jogi eljárásokon, amelyek a bontást megelőzik. A közgyűlés mindig 
nagyon rugalmas volt, és feltételezi, hogy továbbra is így lesz. 

Dóra Ottó: Fenntartja a  javaslatát.  Legalább 10 olyan tömböt tud,  ami teljes egészében le van 
falazva, tehát bontható állapotban van, de azért nem történik semmi, mert a megfelelő források a 
lebontáshoz  hiányoznak.  Kikerülhető  lenne,  hogy  minden  alkalommal  közgyűlés  elé  kerüljön 
döntésre, hiszen a lakáskoncepció el van elfogadva. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 3500 bérlakás volt 1996-ban  Salgótarjánban. A cég kimutatásából 
látható, hogy csakis az összkomfortos és a komfortos lakások tűntek el 2006-ra. Ezek a lakások 
értékesítve lettek. 2006. óta pedig a kolónialakások tűnnek el, illetve a szórványlakások, amelyekről 
szintén a közgyűlés döntött a lakáskoncepcióban. 

Eötvös Mihály: Azokról a lakásokról, amelyekről  Dóra Ottó képviselő úr beszél,  már döntött  a 
közgyűlés. A Salgó Vagyonnal történt egyeztetés során, 119 lakás lett kijelölve bontásra, de az ehhez 
szükséges forrás hiányzik. Ezekre a lakásokra, korábbi előterjesztésben,  START munka keretében 
próbált az önkormányzat forrást szerezni. Ebben az évben nem nyílt erre lehetőség, de év végén be 
kell adni a START munkával kapcsolatos terveket, ahol az ehhez szükséges összeget megpróbálja az 
önkormányzat szerepeltetni. Ez az összeg nagyságrendben nem 10 millió Ft-ot, hanem 100 millió 
Ft-ot  jelent. Mindehhez a közgyűlés  türelmét kéri.  Addig is, ha  lesz  olyan életveszélyes helyzet, 
ami most előállt, akkor minden közgyűlésen döntés fog születni, az ehhez szükséges források pedig 
biztosítva lesznek. 

Fenyvesi Gábor: Örül, hogy a Magyar Szocialista Párt a kezdeményező szerepét szeretné fölvenni, 
de visszakanyarodik az 1990-es évekhez, amikortól a város egy „fantasztikus” szociális védőhálót 
alakított  ki  a  városban.  Önkormányzati  bérlakásokba  csalogatták  az  embereket  szociális 
támogatásokért. Ezek az emberek, akik nem tudtak vidéken megélni, beszivárogtak a városba, és 
rájöttek,  hogy itt  sem tudnak  megélni,  mert  itt  sem lesz  nekik  munkahelyük  és  egyszerűen  itt 
maradtak a város nyakán. Ezek után egyes városrészek elkezdtek lepusztulni. A mostani vezetés ezt 
elégelte  meg,  illetve  azt,  hogy  a  Salgó  Vagyon  Kft.  100  milliós  nagyságrendű  kintlévőséget 
görgetett magával. Ezért történik a jogcím nélküli lakásfoglalók felszámolása, a használhatatlanok 
lakások lebontása.  Azoknak, akik képesek és hajlandók magukon segíteni, azoknak segít a város 
különböző  programokkal,  adósságrendezéssel,  illetve  komfortos  lakásba  történő  elhelyezéssel. 
Ezeket a lépéseket a mostani városvezetés kezdte el, felvállalva ennek felelősségét, nehézségeit. A 
Salgó  Vagyon  Kft.  pedig  a  leghatározottabb  tempóban  halad  ennek  a  megvalósításában,  az 
önkormányzat  lehetőségeihez mérten biztosítja hozzá a pénzt. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 178/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése,  mint  az ingatlanok tulajdonosi  jogait  gyakorló 
szerv tudomásul veszi és jóváhagyja a Salgótarján, Salgó út 54/a. (hrsz: 3139) szám alatti ingatlan 
életveszély  miatti  bontását  a  Vagyonhasznosítási,  kezelési  kiadások  kiemelt  előirányzat  terhére 
legfeljebb 648 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

2./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése,  mint  az ingatlanok tulajdonosi  jogait  gyakorló 
szerv jóváhagyja a Salgótarján, Hársfa út 10. (hrsz: 6836) szám alatti ingatlan életveszély miatti, 
Salgó  Vagyon  Kft.  általi  bontását  a  Vagyonhasznosítási,  kezelési  kiadások  kiemelt  előirányzat 
terhére legfeljebb 2.113 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

20./ Javaslat  a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  szám  alatti  (hrsz.:  3893/A/4),  nem  lakáscélú 
üzlethelyiség bérleti díjának csökkentésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat bérleti szerződést kötött 2005. február 01. napján 
a PADINPEX Kft.-vel a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatt található 50 m2  alapterületű, nem 
lakás célú helyiségére, vendéglátói tevékenység folytatása céljából. Bérlő a 223/2012.(X.25.) Öh. 
sz.  határozata  alapján  175.000,-  Ft/hó  bérleti  díjat  fizet.  A „Salgótarján  városközpontjának 
funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt részét képezi a Múzeum tér felújítása, és érinti 
az Erzsébet tér szóban forgó részét is. Bérlő jelezte, hogy a Múzeum tér felújítási munkálatainak 
megkezdése  óta  az  általa  bérelt  üzlethelyiség  népszerűsége  csökkent,  mely  által  nagyfokú 
forgalomkiesése  keletkezett,  így  kéri,  hogy  a  felújítási  munkák  befejezéséig  a  bérleti  díj 
csökkentésre  kerüljön.  A  határozati  javaslat  a  bérleti  díj  140.000,-  Ft/hó  összegre  történő 
csökkentésére  tesz  javaslatot  2013.  július  01.  napjától  a  Múzeum  tér  felújításának  várható 
befejezéséig, legkésőbb 2013. december 31. napjáig.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 179/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám (hrsz.: 3983/A/4) 
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alatti ingatlan bérleti díját a PADINPEX Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Kassai sor 6., Cg: 12-09-
004557,  adószám: 13413316-2-12.,  képviseli:  Márton Attila)  részére 2013.  július  01.  napjától  a 
Múzeum  tér  felújításának  várható  befejezéséig,  legkésőbb  2013.  december  31.  napjáig  bruttó 
140.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés módosítására.

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

21./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 45. (hrsz.: 3921/1/A/56), Salgótarján, Rákóczi út 47. 
(hrsz.: 3921/2/A/23), valamint a Salgótarján, Úttörők út 1. (hrsz.: 3932/A) szám alatti nem 
lakáscélú üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 1979. december 22-én bérleti szerződést kötött a 
Pharmanova  Zrt.-vel  Salgótarján,  Rákóczi  út  47.  szám  alatt  található  116m2  –es,  illetve  a 
Salgótarján, Úttörők út 1. szám alatt található 11m2-es nem lakás célú helyiségére, gyógyszertár 
üzemeltetése céljából. A Pharmanova Zrt. a bérelt helyiségei mellé később egy újabb bérleményt, a 
Salgótarján, Rákóczi út 45. szám alatt lévő 55m2 alapterületű ingatlanrészt is bérbe vette. Bérlő 
időközben  a  Kft.  hozzájárulásával  a  helyiségeket  a  Szivárványút  Bt.  részére  albérletbe  adta.  A 
Pharmanova Zrt. és a Szivárványút Bt. azzal kereste meg a Kft.-t, hogy a bérlet jogcímét profilváltás 
nélkül  a  továbbiakban a Szivárványút  Bt.  folytassa.  A határozati  javaslat  a  bérlemények (2013. 
szeptember  01.  napjától  1  éves  határozott  időtartamra)  Szivárványút  Bt.  részére  történő 
bérbeadására,  valamint  a  Pharmanova  Zrt.-vel  a  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetésre tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 180/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Pharmanova  Zrt.-vel  1979.  december  22-én 
illetve  1983.  április  12.  napján  megkötött  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetését 2013. augusztus 31. napjával jóváhagyja az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  megszüntető  megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Rákóczi út 45. (hrsz: 3921/1/A/56), 
Rákóczi út 47. (hrsz: 3921/2/A/23), valamint az Úttörők út 1. (hrsz: 3932/A) szám alatti ingatlanjait 
bérbe  adja  a  Szivárványút  Bt.  (székhely:  3100 Salgótarján,  Rákóczi  út  47.,  Cg:  12-06-003442, 
adószám: 20208839-2-12, képviseli: Dr. Ujházi Terézia) részére 2013. szeptember 01. napjától 1 
éves határozott időtartamra a 2. melléklet szerinti bérleti szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi 
költségek megtérítése Bérlő kötelezettsége.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

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

22./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  18.  (hrsz.:  3750/A/4)  szám  alatti  nem  lakáscélú 
üzlethelyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2011. szeptemberi határozatának megfelelően a  Salgó 
Vagyon Kft. bérbe adta a  Salgótarján, Fő tér 4., természetben Rákóczi út 18. szám alatt található, 
225 m2  –es nem lakás célú helyiséget a  MINIM-ÁR Kft.  részére élelmiszer  és iparcikk jellegű 
kiskereskedelem  tevékenység  folytatása  céljára.  Bérlő  időközben  a  Kft.   hozzájárulásával  a 
helyiséget a KEVAIMPEX Kft. részére albérletbe adta.  A KEVAIMPEX Kft. megkereste a Kft.-t, 
hogy a  továbbiakban  az  ingatlant  profilváltás  nélkül  bérelni  szeretné  és  vállalja  az  ingatlannal 
kapcsolatos  bérlői  kötelezettségek betartását,  valamint a  jelenlegi  bérleti  díj  megfizetését,  mely 
bruttó  750.000,-  Ft/hó.  A határozati  javaslat  a bérlemény,  2013.  szeptember 01.  napjától 1 éves 
határozott időtartamra,  KEVAIMPEX Kft. részére történő bérbeadására tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 181/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz.: 3750/A/4) szám 
alatti ingatlanát bérbe adja a KEVAIMPEX Kft. (székhely: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 8. 
fsz.  2.,  Cg:  01-09-926878,  adószám:  11057219-2-41.,  képviseli:  Verebélyi  Attila)  részére  2013. 
szeptember  01.  napjától  1  éves  határozott  időtartamra  750.000,-  Ft/hó  bérleti  díjon  a  mellékelt 
szerződés szerint azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő kötelezettsége.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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23./ Javaslat  Közgyűlési  hozzájárulás  megadására  a  Salgó  Vagyon  Kft.  egyes 
hitelszerződéseinek átütemezéséhez, illetve folyószámla-hitelének meghosszabbításához 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. egyesülése következtében a 
társaság  vagyoni,  pénzügyi  helyzete  nagymértékben  megváltozott.  A  2012.  június  30-án 
lebonyolított  beolvadást  követően  az  eszközvagyon  értéke  háromszorosára  emelkedett.  Ezzel 
szemben forrás oldalon a kötelezettségek összege több, mint ötszörösére növekedett. Az egyesülés 
óta eltelt időszakban a Társaság fokozott figyelmet fordít a cég likviditási helyzetének javítására. 
A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában 402 millió Ft volt, mely a törlesztések 
maradéktalan teljesítése következtében jelenleg 297 millió Ft-ra csökkent.  A Salgó Vagyon Kft. 
2013. évi törlesztési kötelezettsége összesen 180,5 millió Ft, mely összeg kigazdálkodása egy év 
alatt – újabb hitel felvétele nélkül - nem biztosítható. A határozati javaslat a Társaság likviditásának 
fenntartása  érdekében  az  OTP  Nyrt.-vel  folytatott  egyeztetés  alapján  a  hitelszerződések 
átütemezésére,  valamint  a  folyószámlahitel  szerződés  1  évvel  történő  meghosszabbítására  tesz 
javaslatot.   

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 182/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  és  az  OTP Nyrt.  között 
megkötött 1-1-12-4100-0277-6 számú hitelszerződés módosítását – a jelenleg fennálló 20.800.000 
Ft  összegű  kölcsöntartozás  végső  lejáratának  2014.06.30-ról  2015.05.31-re  való 
meghosszabbításával – jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  és  az  OTP Nyrt.  között 
megkötött 1-1-10-4100-0202-8 számú hitelszerződés módosítását – a jelenleg fennálló 65.000.000 
Ft  összegű  kölcsöntartozás  végső  lejáratának  2014.06.30-ról  2015.12.31-re  való 
meghosszabbításával – jóváhagyja.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Kft.  és  az  OTP Nyrt.  között 
megkötött 1-1-12-4100-0296-1 számú, 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés 1 évvel 
történő meghosszabbítását jóváhagyja.
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Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. augusztus 29.

24./ Javaslat  a  „Zöldfa  úti  komplex  telep-program”című,  TÁMOP  5.3.6-11/1-2012-0086 
azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  2012.  szeptemberi  határozatával  pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez „Zöldfa úti komplex-telep program” címmel.  A 
pályázat benyújtására az Önkormányzat a  Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Kézfogás az 
Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesülettel  Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött. A 
pályázat elbírálása megtörtént, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. június 20-án 
értesítette  Önkormányzatunkat,  hogy  a  pályázatot  a  Humán  Erőforrás  Programok  Irányító 
Hatóságának vezetője 150.000.000 Ft összegű támogatásban részesítette. Az elfogadott támogatás 
intenzitása 100%. A támogatás folyósításának feltétele az Önkormányzat és az ESZA Nonprofit Kft, 
mint  közreműködő  szervezet  közötti  támogatási  szerződés  megkötése.  A támogatási  szerződés 
megkötésének feltétele a konzorcium tagjainak a projekt megvalósítására megkötött Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  benyújtása.  A  megállapodást  a  határozati  javaslat  melléklete 
tartalmazza.

Ercsényi Ferenc képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

A Pénzügyi Bizottság többsége támogatta, az  Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 4 igen, 1 
nem  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság  1 tartózkodás, 6 igen mellett támogatta, a  Népjóléti Bizottság  8 igen, 2 
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 183/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú „Zöldfa úti komplex-
telep program” című pályázathoz kapcsolódó, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet,  valamint  a  Kézfogás  az  Esélyegyenlőségért  Közhasznú 
Egyesület  közötti  konzorciumi  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja.  A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

25./ Javaslat  a  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  jelű  „Összefogás  az  Áldozatokért”  című 
projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés a 2011. szeptemberi határozatával döntött a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt,  TÁMOP „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című 
pályázat benyújtásáról. A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 
125.885 ezer Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, így a támogatási szerződés 2013. május 15. 
napján hatályba  lépett.  A Közgyűléstől  a  fenti  határozat  alapján  kapott  felhatalmazással  élve,  a 
projekt keretében megvalósuló konzorciumi partnerség megerősítése érdekében 2013. március 28-
án  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Igazságügyi  Szolgálatával  konzorciumi  együttműködési 
megállapodás aláírására került sor. Az Irányító Hatóság 2013. július 18-án kelt levelében kérte a 
konzorciumi megállapodás módosítását, mivel megállapították, hogy a pályázat kedvezményezettje 
önálló  intézményként  kizárólag  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  lehet.  A  megállapodás 
módosítása 2013. július 23-án megtörtént. 
Kéri a Közgyűlést, hogy a támogatási szerződés aláírásához benyújtott konzorciumi együttműködési 
megállapodást és annak 1. számú módosítását a melléklet szerint utólagosan hagyja jóvá. A pályázat 
pozitív elbírálását jelentősen befolyásolta az a tény, hogy a szakmai koncepció lefektetése során a 
végrehajtandó feladatokat Nógrád megye egész területére kiterjesztettük, ezzel is megtöbbszörözve 
a  program  által  generált  hatást.  A  projekt  megvalósítása  során,  így  szükségessé  vált  10 
mintatelepülés  kiválasztása,  melyekkel  a  mellékletként  szereplő  együttműködési  megállapodás 
alapján  véglegesítjük a  partnerség kereteit,  így az előterjesztés  másik  döntési  pontjában kéri  az 
együttműködési megállapodás tervezetének jóváhagyását.

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 184/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a   TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  számú 
„Összefogás az áldozatokért” című projekt keretében a Nógrád Megyei Kormányhivatallal 2013. 
március  28-án  kötött,  valamint  2013.  július  23-án  módosított  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodást az 1. és 2. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  számú 
„Összefogás  az  áldozatokért”  című  projekt  keretében  kiválasztott  10  mintatelepülés 
önkormányzatával  kötendő  3.  mellékletként  szereplő  együttműködési  megállapodás  tervezetet 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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SZÜNET

Székyn dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés a szünetet követően folytatja munkáját. Megállapítja, 
hogy a jelenlévő képviselők száma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.

26./ Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Egészségügyi-Szociális  Központ 
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés áprilisi ülésén döntött  Salgótarján Megyei Jogú Város 
Egészségügyi - Szociális Központ költségvetési szervnek 2013. június 30-i hatállyal jogutódlással 
történő  megszüntetéséről  és  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott 
intézménybe történő beolvadásáról.  Mindezek alapján a  Magyar  Államkincstár  az  intézményt  a 
törzskönyvi  nyilvántartásból  törölte.  A 249/2000.  (XII.24.)  kormányrendelet  szerint  a  megszűnő 
államháztartási  szervezet  a  megszűnés  napjával  az  éves  elemi  költségvetési  beszámolónak 
megfelelő adattartalommal leltárral  és záró főkönyvi kivonattal  alátámasztott  beszámolót köteles 
készíteni.  A beszámolót  az  átszervezést  elrendelő  irányító szerv egyetértő záradékával  ellátva  a 
jogutód államháztartási szervezetnek és az irányító szervnek kell megőriznie. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 185 /2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

A  Közgyűlés  a  2013.  június  30.  napjával  megszüntetett  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Egészségügyi – Szociális Központ leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolóját a 
1. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

27./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott 
Egészségügyi-Szociális  Központ  költségvetési  szervvel  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előző napirendnél említett beolvadás során a beolvadt intézmény 
által  ellátott  feladatokat  2013.  július  1-jétől  az  átalakult  intézmény  biztosítja,  a  feladatokhoz 
kapcsolódó  finanszírozási  szabályokat,  rendelkezéseket  megállapodás  keretében  szükséges 
rögzíteni. Az intézményi átalakulás okán a családi napközi fenntartókkal kötött ellátási szerződések 
módosítása is indokolt.
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A Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag támogatta, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 Szám: 186/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása,  valamint  az  Egészségügyi  –  Szociális 
Központ  közti  finanszírozásra  vonatkozó  megállapodást  a  határozat  1.  melléklete  szerinti 
tartalommal utólagosan jóváhagyja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátásának körébe 
tartozó, a Gyvt. 43. §-ában szabályozott családi napközi feladatának ellátására 
a) az Önkormányzat és a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. között 2010. március 19-én létrejött 
ellátási szerződést a határozat 2. melléklete szerint,
b) az Önkormányzat és a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. között 2010. március 19-én létrejött 
ellátási szerződést a határozat 3. melléklete szerint,
c) az Önkormányzat és a Keresztény Advent Közösség között 2011.február 22-én létrejött ellátási 
szerződést a határozat 4. melléklete szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

28./ Beszámoló  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  2012.  II.  és  2013.  I.  félévi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyarország helyi önkormányzatairól szól törvény előírja, hogy 
az  önkormányzati  társulás  működéséről  évente  legalább  egy  alkalommal  be  kell  számolni  a 
képviselő-testület előtt. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása ezen a néven 2013. június 30-
ig működött, a jogszabályi és szervezeti változások indokolták, hogy a beszámolás ezt az időszakot 
lezárva történjen meg. A beszámolási időszak így a 2012. II. és a 2013. I. félévet öleli fel. Bemutatja 
a  társulásban végbemenet  szervezeti  átalakulásokat  és  a feladatellátásban történt  változásokat,  a 
tanács munkáját, illetve a társulás futó pályázatait. A beszámolót a társulás tanácsa a tegnapi ülésén 
fogadta el.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 187/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2012. II. és 
2013. I. félévi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester
Határidő: azonnal

29./ Javaslat  a  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014. évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása.  Az  önkormányzatok  számára  a  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj-pályázati 
rendszerben való részvétel önkéntes. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. 
A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon az Ösztöndíjrendszer 
2014.  évi  fordulójához.  Az  Ösztöndíjrendszerhez  az  önkormányzat  2001.  óta  minden  évben 
csatlakozott,  mivel fontosnak tartja a városban élő főiskolai,  egyetemi hallgatók tanulmányainak 
támogatását.  Javasolja,  hogy  amennyiben  a  pályázat  kiírása  megtörténik,  az  Önkormányzat 
csatlakozzon  az  Ösztöndíjrendszer  2014.  évi  fordulójához  és  az  önkormányzati  ösztöndíjrész 
biztosításához 1.715 000 Ft-ot különítsen el a 2014. évi költségvetésben. Javasolja továbbá, hogy az 
ösztöndíjak odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntsön.

Fenyvesi  Gábor: Tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy dr.  Bercsényi  Lajos  elnök  úr,  és  Romhányi 
Katalin irodavezető asszony bizottsági véleményt juttatott el hozzá, amely Dóra Ottó képviselő úr 
javaslatát tartalmazza. Mint előterjesztő befogadhatónak ítélte meg. Ennek az a lényege,  hogy a 
Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy  amennyiben  a  2013-2014-es  pályázat 
kiírásának megfelelően új szövegezésű nyilatkozat benyújtása indokolt, a Polgármester a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, és terjessze a Közgyűlés elé utólagos jóváhagyásra. Ennek értelmében 
a  határozati  javaslat  egy  4.  ponttal  egészül  ki:  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  
felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül és a pályázathoz való  
csatlakozáshoz  új  szövegezésű  nyilatkozat  benyújtása  indokolt,  a  Polgármester  a  szükséges  
jognyilatkozatokat  tegye  meg  és  terjessze  a  Közgyűlés  elé  utólagos  jóváhagyásra.  Határidő:  
értelemszerűen, Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony”
Kéri a közgyűlést, hogy a napirendet ezzel a kiegészítéssel együtt tárgyalja. 

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

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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188/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata,  amennyiben a pályázat kiírásra kerül csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatához  az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésben 1 715 000 Ft-ot biztosít. 

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlése  felkéri  a  "Salgótarján  Jövőjéért"  Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  a 
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth Tibor elnök

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a 
pályázat kiírásra kerül és a pályázathoz való csatlakozáshoz új szövegezésű nyilatkozat benyújtása 
indokolt,  a  polgármester  a  szükséges jognyilatkozatokat  tegye meg és  terjessze a  közgyűlés  elé 
utólagos jóváhagyásra.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

30./ Javaslat hozzájárulás megadására történelmi emlékoszlop (kopjafa)  felállításához
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete 
kérelmet nyújtott be az önkormányzatunkhoz, hogy hozzájárulást kérjen az 1956-os forradalom és 
szabadságharc  Nógrád  megyei  áldozatainak  emlékére  készülő  történelmi  emlékoszlop  (kopjafa) 
felállításához  a  salgótarjáni  „régi”  központi  temetőben.  A Szervezet  a  történelmi  emlékoszlop 
felállításával  is  teljesíteni  és  szolgálni  kívánja  azt  a  feladatot,  amely  1956  szellemiségének 
őrzésében,  ápolásában,  történéseinek  és  kiemelkedő  résztvevőinek  társadalmi  megismertetése 
érdekében vállalt. A történelmi emlékoszlop térítésmentes elkészítését és felállítását Dancsó János 
asztalosmester ajánlotta fel a Szervezetnek. A kopjafa elhelyezésének helyszíni rajzát csatoltuk az 
előterjesztéshez. A Közgyűlés a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló rendelete szerint a 
salgótarjáni  „régi”  központi  temető  lezárt  temetőnek  minősül,  de  a  történelmi  emlékoszlop 
felállítása jogszabályokba nem ütközik.  A kopjafa felavatását a Szervezet 2013. szeptember 27-én 
tervezi.  A történelmi emlékoszlop karbantartásáról,  állagának megóvásáról és felújításáról annak 
felállítását követően a Szervezet gondoskodik.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 189/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárulását  adja  az  1956-os  forradalom  és 
szabadságharc  Nógrád  megyei  áldozatainak  emlékére  a  Magyar  Politikai  Foglyok  Szövetsége 
(POFOSZ)  Nógrád  Megyei  Szervezete  által  felállítandó  történelmi  emlékoszlop  (kopjafa) 
elhelyezéséhez az alábbiak szerint:

A történelmi emlékoszlop (kopjafa) anyaga: vörösfenyő fafajta
szerkezeti magassága: 2,5 m
keresztmetszeti mérete:150 x 150 mm
rögzítése: beton alapba süllyesztett acélszerkezet
A történelmi emlékoszlopon (kopjafán) elhelyezett tábla szövege:
„1956. Nógrád megyei áldozatainak emlékére.
Állíttatta a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete 2013.09.27.”

A felállítás helye: Salgótarján, a 3697 hrsz-ú „régi” központi temető az 1. melléklet szerint
A történelmi emlékoszlop (kopjafa) felállításának tervezett időpontja: 2013. szeptember 27.
A történelmi emlékoszlop (kopjafa) elkészítésének és a helyszínen való elhelyezésének költségeit 
Dancsó János és a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete vállalta.
A történelmi emlékoszlop (kopjafa) karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról annak 
felállítását követően a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Eötvös Mihály alpolgármester

31./ Javaslat hozzájárulás megadására a Körmendy-forrást jelölő tábla felállításához
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Zagyvaforrás  Egyesület  kérelmet  nyújtott  be   az 
önkormányzathoz, hogy hozzájárulást kérjen „Körmendy-forrás” szövegezésű tábla elhelyezéséhez 
a Salgótarján Zagyvaróna városrészében található 5. sz. Zagyva-híd hídfőjén a Vízválasztói Centrálé 
egykori  igazgatója,  Körmendy  Tibor  villamosmérnök,valamint  családja  iránti  tiszteletük  jeléül, 
emlékük méltó megőrzése érdekében.  A tábla elhelyezésének helyszíni rajza és felvétele csatolva 
lett  az  előterjesztéshez.  A tábla  elkészítésének  és  a  helyszínen  való  elhelyezésének  költségeit 
Körmendy Tibor fia, a németországi Frankfurtban élő Dr. Charles G. Körmendy és az Egyesület 
vállalta.  A tábla  felavatását  a  Zagyva-nap  elnevezésű  rendezvényen,  2013.  szeptember  15-én 
tervezik. A tábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról annak felállítását követően 
az Egyesület gondoskodik.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 190/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja Körmendy Tibor villamosmérnök és 
családja iránti tisztelet jeléül, emlékük méltó megőrzése érdekében a Zagyvaforrás Egyesület által 
felállítandó tábla elhelyezéséhez az alábbiak szerint:
A tábla szövege:
Körmendy-forrás
ZF. 2013.
A tábla anyaga: márvány
A tábla mérete: 40 x 28 cm
Felállítás helye: Salgótarján-Zagyvaróna, 5. sz. Zagyva-híd hídfője az 1. melléklet szerint
A tábla elhelyezésének tervezett időpontja: 2013. szeptember 15.
A tábla elkészítésének és a helyszínen való elhelyezésének költségeit Dr. Charles G. Körmendy, 
Körmendy Tibor fia és a Zagyvaforrás Egyesület vállalta.
A tábla  karbantartásáról,  állagának  megóvásáról  és  felújításáról  annak  felállítását  követően  az 
Egyesület gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Eötvös Mihály alpolgármester

32./  Javaslat  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  tavaly  augusztusi  határozatával  Maruzs  Viktória 
Martinát  bízta  meg  a  Közoktatási  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  a  (jelenlegi  elnevezése 
Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata,  a  továbbiakban:  KIGSZ)  magasabb  vezetői 
feladatainak ellátásával 2013. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre. A határozott idő lejárta 
miatt a KIGSZ magasabb vezetői álláshelyére pályázatot kell kiírni. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 191/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozat
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1./ A  Közgyűlés  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetői 
beosztásának betöltésére az 1. melléklet szerint pályázatot ír ki.
A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázatnak  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet 
Közigazgatási Állásportálján, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes 
honlapján történő közzétételéről intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  a magasabb vezetői  pályázat  véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése alapján három tagú szakmai bizottságot hoz 
létre. A bizottság személyi összetétele:
Fenyvesi Gábor elnök
Dr. Bercsényi Lajos tag
Szabó Ferenc tag

A szakmai bizottság feladata: a beérkezett pályázatok véleményezése.

Határidő: 2013. október 21.
Felelős: Fenyvesi Gábor a bizottság elnöke

3./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szakmai  bizottság  véleményének 
figyelembevételével, a Közgyűlés elé terjessze be személyi javaslatát a Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

Határidő: 2013. október 25.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A  Közgyűlés  2013.  szeptember  1.  napjától  kezdődően  az  intézmény  magasabb  vezetői 
beosztásának  betöltésére  kiírt  pályázat  eredményes  lezárásáig,  megbízza  Maruzs  Viktóriát  a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata intézményvezetői feladatainak munkaköre melletti 
ellátásával, és részére a megbízás időtartamára 170.000.- Ft/hó összegű helyettesítési díjat állapít 
meg.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  munkáltatói  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:A következő napirendi pontok tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) 
pontja  alapján  ZÁRT  ÜLÉS-en  kerül  sor.  Megkéri  a  napirendek  tárgyalásában  nem  érintett 
meghívott  vendégeinket,  a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő  állampolgárokat  és  a  napirendi  pontok 
tárgyalásában nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda:
A Közgyűlés nyilvános  ülésen folytatja munkáját. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a zárt ülésen 
Civil  Társadalmáért-díj  megítélése,  illetve  szociális  ügyben  hozott  I.  fokú  határozat  elleni 
fellebbezés elbírálása történt meg. 

A napirendi pontok végén Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő úr interpellációjára ad választ. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Képviselő úr interpellációjában feltett kérdésekre ad választ. 
Az  e-útdíj  bevezetése  a  VGÜ  Kft.-t  a  begyűjtött  hulladékok  szállítása  kapcsán  az  alábbi  utak 
vonatkozásában terheli:
-a 21. sz. út (Ipari park, Kotyháza megközelítése)
-a 22. sz. út (lerakó megközelítése) 

A  VGÜ  Kft.  által  végzett  rendszeres  hulladékszállítás  heti  átlagban  112  forduló  és  ehhez 
kapcsolódik még a lomtalanításból eredő 300 forduló éves szinten,  amit az időszakosságra való 
tekintettel nem lehet heti költségekre bontani. Előzetes kalkulációk alapján éves szinten várhatóan 
2.6 millió Ft többletköltséget jelent az e-útdíj bevezetése a VGÜ Kft. számára, 2013. július 1-től 
életbe  lépő  jogszabály  miatt  az  útdíj  második  féléves  része  1.3  millió  Ft.  Továbbá  egyszeri 
költségként jelentkezik még a fedélzeti egységek beszerelése, mely további 500 ezer Ft ráfordítást 
igényelt. A VGÜ Kft. 2013. évi üzleti tervében az e-útdíj tétel nem szerepel, mivel az üzleti terv 
elkészítésének időpontjában még megalapozott információk nem álltak a Kft. rendelkezésére, illetve 
a releváns jogszabályok kihirdetése később történt meg. A fenti többletráfordítást az elmúlt évek 
nyereségéből  képzett  76  millió  Ft  eredménytartalékból  fedezhető.  Az  e-útdíj  bevezetése 
áremelkedést nem jelent, tehát a lakosságot nem érinti.

Kérdezi Ercsényi Ferenc képviselő urat, hogy az interpellációjára kapott választ elfogadja-e?

Ercsényi Ferenc: Az interpellációra kapott választ elfogadja. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, közérdekű bejelentések következnek.

Dóra  Ottó: 2  témában  kérdez,  illetve  tesz  javaslatot.  Az  egyik,  ami  már  több  közgyűlésen 
napirendre került, az a nagy esőzéseket követő vízelvezetés. Többször jelezték az illetékeseknek, 
hogy nagy esőzések  alkalmával,  a  szokásos  helyeken  gondot  okoz  a  vízáteresztők  szűkössége. 
Jegyző úrral, az illetékes kollégákkal történt egyeztetések alkalmával ígéretet kaptak, hogy a jelzett 
problémát mielőbb megoldják. Addig is azt javasolja, hogy a Közhasznú Kft. tartson készenlétben 
olyan brigádot, akik esős idő esetén azonnal beavatkoznának, ezáltal már az eső ideje alatt el tudják 
hárítani,  vagy  csökkenteni  tudják  a  károkat.  Jelzi,  hogy  tudomása  szerint  vannak  olyan 
tulajdonosok,  akik  végső  elkeseredésükben  pert  fontolgatnak.  Leginkább  Károlyi,  Somlyó  és 
Forgách az érintett terület. 

A másik  téma,  amiben  szót  kért,  az  a  dohányárusítással  függ  össze.  Mint  ismert  nemrégiben 
átalakult  a  dohányvársárlás  rendszere.  A  városközpontban  sok  helyen  van  lehetőség 
dohányvásárlásra,  ugyanakkor pl.  Baglyasalján egyáltalán nem biztosított.  Állampolgári  jelzések 
alapján  kérése  jegyző  úr  és  polgármester  asszony  felé  az,  hogy  lépjenek  kapcsolatba  a 
koncessziótulajdonossal  és  keressenek arra  megoldást,  hogy ebben a  városrészben  is  biztosított 
legyen a dohányvásárlás.
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Kérdése továbbá, hogy kértek-e a koncessziótulajdonosok közterület használati engedélyt a kilógó 
kör alakú 18-as karikára, és ha igen, akkor fizetnek-e bérleti díjat? Ha nem, akkor miért nem? 

Jelzi továbbá, hogy a közgyűlés talán 3 évvel ezelőtt elfogadott  egy olyan rendeletet,  amelyben 
megtiltja este 10 óra után az alkohol árusítását. Az a helyzet állt elő a trafikok kapcsán, hogy a város 
rendelete alapján nem lehet alkoholt árulni, kivéve a trafikokat, mert a törvény megengedi. Ennek 
következtében a belváros bizonyos pontjain újból kezdődik hétvégén,  este 10 után a tinédzserek 
randalírozása.  Kérése  polgármester  asszony,  mint  országgyűlési  képviselő  felé,  hogy 
kezdeményezzék a trafiktörvény olyan irányú módosítását, ami megtiltaná este 10 után az alkohol 
árusítást. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a kezdeményezést. Létezik egy jogszabályi hierarchia, 
mely szerint rendelet, törvényt nem írhat fölül. 

dr. Gaál Zoltán: Valóban érzékelhető már a dohányboltok megjelenésének negatív hatása. Kérte 
irodavezető  asszonyt,  hogy  a  korábbi  időszakokra  jellemzően,  fokozottabban  és  célirányosan 
tegyenek  a  társhatóságokkal  egybekötött  ellenőrzéseket,  necsak  a  dohányboltok  irányába,  mert 
egyébként csak dohányt, vagy dohányt egyáltalán nem árusító üzlet is rugalmasan kezeli a zárórát,  
ami bírságolással járhat. 
Nincs  információja  arról,  hogy  kérelmet  adtak-e  be  a  dohányboltot  jelölő  kilógó  elemre.  Erre 
irodavezető asszony tud válaszolni. Reméli, hogy a szigorú fellépések eredményesek lesznek, és a 
szülők is jobban odafigyelnek gyermekeikre. 

dr.  Fodor  Enikő,  irodavezető: A  közterület  használati  engedélyekkel  kapcsolatban  vannak 
folyamatban  ügyek,  akik  nem  kértek,  azokat  felszólították.  A  másik  témához  kapcsolódóan 
pontosítja,  hogy a helyi rendelet szerint a szeszesital  árusítása nem mindenhol van megtiltva. A 
vendéglátó helyeken lehet kapni szeszesitalt, és eddig is lehetett. Jó hír, hogy szeptember 1-től a 
szabálysértési  törvénybe  visszakerült  az  a  rendelkezés,  mely  szerint  önkormányzati  rendeletben 
meghatározottak  szerint  a  szeszesital  közterületi  fogyasztása  szankcionálható.  Ezzel  talán 
biztosítható lesz a rendfenntartás. 

Korponai  Tamás: Neki  is  jelezték  a  Baglyasalján  lakók,  hogy  nem  tudnak  dohányt  venni. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Salgótarjánban az 1. fordulóban minden pályázat nyert,  így a  2. 
forduló nem lett kiírva. Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy sem a két működő élelmiszerbolt, sem a két 
működő vendéglátó helyiség nem adott be pályázatot, így nem is tudtak nyerni. 

Ercsényi  Ferenc: Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  két  oldalas  levelet  kapott  egy  tarjáni 
városlakótól, aki a közgyűléstől a városvezetéstől kér segítséget. A levelet teljes terjedelmében nem 
olvassa fel, mert úgy ítéli meg, hogy az 5-6 felvetésből, amit a levél tartalmaz, csupán egy tartozik a 
közgyűlés hatáskörébe.  A  levél másolatát  közgyűlés  után átadja  Fenyvesi Gábor úrnak,  mivel  ő 
nevesítve van a levélben. A levél tartalmát az alábbiakban idézte: 

„Városi Közgyűlés, Tisztelt Városi Közgyűlés, Népjóléti Bizottság!

Az  autista  és  más  betegek  szülei  kéréssel  fordulnak  Önökhöz.  Már  régebben  Fenyvesi  
alpolgármester  urat  szülők,  és  nevelők  megkerestük,  de  nem történt  előrelépés  az  ügyben.  Ha  
faluról (vidékről) az Illyés Gyuláné Speciális Iskolába hordják vagy hozzák a gyereket, gyermeket  
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90%-os utazási kedvezmény van. Aki Zagyvára hordja ki, vagy Baglyasról Pálfalvára hordja be,  
annak semmi nem jár,  vegye  meg az  összvonalas  bérletet  (amit  sokan nem tudunk),  buszjegyet  
értelemszerűen. Ha éppen nem beteg a gyermek egész hónapban, így nem tudunk járni. Csak a  
vidéki gyerek a beteg? Kérdezik.  Mi nem ingyen szeretnénk utazni,  hanem a Volánnal kössenek  
szerződést, hogy aki visz igazolást az Illyés Gyuláné Iskolából annak az anyukája, kísérője vehessen  
nyugdíjas bérletet.” 

Egyeztetett  a  Nógrád  Volán  illetékeseivel,  ami  alátámasztja  a  levélben  leírtakat,  amire  van 
megoldás. A megoldás nem az, amit a levélíró felvet, azaz a nyugdíjas bérlet, mert az ugye jogilag 
nem  működik.  Kérése  a  városvezetés  felé  az,  vegyék  fel  a  kapcsolatot  a  Nógrád  Volán 
illetékeseivel , hogy megoldás születhessen erre a helyzetre.

Fenyvesi Gábor: Meglepődve hallgatta a levél tartalmát, ugyanis több érintett is a közgyűlésben 
van.  Egyeztetések  folytak  az  Alapítvánnyal,  az  Egyesülettel  az  Illyés  Gyuláné  Iskolának  a 
képviselőivel, a Népjóléti Irodával és a Bizottság egyes tagjaival, de ez a kérés eddig még nem 
merült  fel.  Egyetlen  egy kérés  volt,  ami  eddig  felmerült,  az  pedig  a  zagyvarónai  csoportnak a 
városközponti  helyre történő beköltöztetése.  Erre  volt  egy javaslat,  de mivel  nem találkoztak  a 
vélemények,  nem  született  döntés.  A város  szerette  volna  az  óvodai  csoportokat  egy  helyre 
költöztetni. Keresik még a megoldást. A bérlettámogatás, utazási nehézség eddig nem merült fel. 
Ígéretet  tesz  arra,  hogy amennyiben  a  levelet  megkapja,  beiktatják  és  az  iroda  munkatársaival 
megvizsgálják a lehetőségeket.  

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megerősíti  alpolgármester  urat  abban,  hogy  valóban  komoly 
tárgyalások zajlottak az intézmény vezetése, és a szülők bevonásával a tekintetben, hogy az autista 
gyermekek szüleinek segítséget tudjanak adni abban, hogy  egy helyen helyeznék el a gyerekeket. 
Ennek az intézmény vezetése és a szülők is örültek. A tárgyalások megrekedtek, mert a helyszínben 
nem volt egyezség. Más kérés nem merült fel a tárgyalásokon, de alpolgármester úr irányításával 
megvizsgálják a kérést, a lehetőségeket. 
Jelenleg nem tud állást foglalni, de véleménye szerint helyi önkormányzat utazási kedvezményeket 
nem nyújthat, ezeket  törvényi szinten szabályozzák.

Dóra  Ottó: A saját  felvetésére  tér  vissza,  mert  nem kapott  a  kérdéseire  választ,  arra,  hogy a 
„rohambrigád” nevű történet létrehozható-e? Konkrétan az Erdész út, Virágos út kereszteződésben 
lévő problémára kér megoldást, mert tudomása szerint ennek megvan a forrása is. 

Dr. Bercsényi Lajos: Ercsényi képviselő úr levelével  kapcsolatban elmondja, hogy a közgyűlést 
megelőző nap, szintén kapott hasonló tartalmú levelet, de a feladó beazonosíthatatlan. Jelzi, hogy az 
autisták képviselőivel korrekt a kapcsolata, mint kórházvezető. Őt is megkeresték már, és tudták 
egymást  segíteni.  Furcsának  tartja,  hogy  képviselő  úr  egy  névtelen  levelet  azonnal  felolvas  a 
közgyűlés előtt. Amit ő kapott levelet, továbbította az irodának, hogy utána tudjanak nézni, a levél 
tartalma valós-e. 

Ercsényi Ferenc: Jelzi, hogy körülbelül egy hete kapta a levelet, ami nem névtelen. A levélben 8 
felvetés  volt,  de  egyről  gondolta  úgy,  hogy  a  közgyűlésnek  teendője  van  vele.  A  felvetés 
jogosságáról vagy jogtalanságáról, az igazáról, vagy a tévedéseiről szeretett volna meggyőződni, a 
problémára megoldást találni,  ezért vette fel a kapcsolatot a Nógrád Volánnal.  Mivel a levélben 
Fenyvesi alpolgármester volt nevesítve, ezért juttatja el neki a levelet.
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Minden olyan dolog, amely önkormányzati kérdés, márpedig az 
autisták elhelyezése önkormányzati kérdés, valamennyi önkormányzati képviselőre tartozik. 

Fenyvesi Gábor: Az ilyen tartalmú leveleknek az a módja, hogy a megérkezést, beiktatást követően 
a levél tartalmát az illetékes iroda bevonásával kivizsgálják, majd válaszolnak rá. Meglepte, hogy 
bár a levélben nevesítették, nem kapott a levélből. 

Kakuk Zoltán  :   Megköszöni a Közgyűlésnek, az ellenzéki képviselőknek a csokiüzem támogatását. 
Megköszönni  dr.  Fodor  Enikőnek  és  munkatársainak  a  segítséget.  Polgármester  asszonynak  és 
jegyző úrnak a támogatást, azt hogy a 240 család érdekeit fölvállalva, szeptember végére elszállítják 
a veszélyes hulladékot a környékről.

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni  a  közgyűlés  munkáját.  Tájékoztatja  a  képviselőket 
arról,  hogy a  legközelebbi  ülés  tervezett  időpontja  szeptember  26.  Mindenkit  szeretettel  vár  a 
hétvégén megrendezendő bányarém fesztiválra, a bányász napi megemlékezésekre.

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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