
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

13. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-ai  üléséről.

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

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

A  tárgysorozatra  vonatkozóan  módosító  javaslattal  él.  3.  napirendi  pontként  javasolja  a 
tárgysorozatba felvenni  „Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013.  évi  kiegészítő  támogatás  igénylésére  elfogadott  168/2013.  (VIII.  29.)  Öh.  sz.  határozat 
módosítására” című előterjesztést. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: - Joost Vandendriessche, a Sinia Bútorgyártó Kft. 

       ügyvezető igazgatója, 
 - Bíró Tivadar, a Sinia Bútorgyártó Kft. igazgatója
 - Czékmán József, a Tarján Glass Kft. ügyvezető  

   igazgatója

2. 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

3. Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás igénylésére elfogadott 168/2013. (VIII. 29.) Öh. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Telek László, a Közgazdasági Iroda vezetője

4. Javaslat  a  Salgótarján és  Térsége  Önkormányzatainak Társulása által  biztosított  személyes  
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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5. Javaslat  a  nevelési-oktatási  intézményekben  fizetendő  térítési  díjakról  és  tandíjakról  szóló  
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

6. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  a
Térségi  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakó  telep  és  környékét  érintő  módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7. Javaslat  a  Salgótarján,  Arany  János  és  Március  15.  utca  és  környékét  érintő  
településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

 
8. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

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

9. Javaslat  az  ÉRV  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.-ben  történő  részesedés  
megszerzésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

10. Javaslat  a  Salgótarján,  Vizslás,  Kazár  és  Mátraszele  Csatornamű  Víziközmű  Társulat  
megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  kéményseprő-ipari  
közszolgáltató kiválasztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12. Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  Korlátolt  Felelősségű  
Társaság 2013. évi módosított üzleti tervére
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

13. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14. Javaslat  a  Salgótarján,  Vájár  út  13.  (hrsz:15602/3),  Salgó  út  42.  (hrsz:3127),  és  Salgó  út  
54/E (hrsz:3139) számú épületek bontására, valamint a Salgótarján 3139 hrsz.-ú földingatlan  
1556m2 nagyságú területrészének telekhatár-rendezéssel történő elidegenítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

16. Javaslat  a  „Salgótarján-Fülek  Térségi  Tehetségsegítő  Tanács  Egyesület”  részére  
névhasználathoz való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítése nincs. Kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelent  Joost Vandendriessche urat, a Sinia 
Bútorgyártó Kft. ügyvezető igazgatóját, Bíró Tivadar urat, a Sinia Bútorgyártó Kft. igazgatóját. A 
Tarján Glass Kft. részéről Czékmán József urat, a Tarján Glass Kft. ügyvezető igazgatóját. A 3. cég 
a MIKROPAKK Kft. ügyvezető igazgatója Ifj. Fazekas János jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem 
tud a közgyűlésen részt venni, a stratégiai megállapodás aláírására egy későbbi időpontban kerül 
sor. Felhívja a Közgyűlés tagjainak figyelmét, hogy az előterjesztéshez módosított 2. melléklet lett 
kiküldve, illetve pótlólag kapták meg a 3. mellékletet. 
Korábbi üléseken, más cégekkel már történt  stratégiai megállapodás aláírás. A mostani 3 cég sok 
közös vonással bír, de mégis különbözőek. 
A Sinia Bútorgyártó Kft. a 3 cég közül a legrégebben Salgótarjánban működő cég. Számos sport- és 
kulturális  eseményt  támogattak.  A  cég  munkája,  fejlesztései  önmagáért  beszélnek.  A  cég 
dolgozóinak, 225 főnek biztos egzisztenciát teremt. Biztató a jövő vonatkozásában az a fejlesztés, 
amely  a  cégnél  indult  a  salgótarjáni  telephelyen.  Ehhez  150  milliós  fejlesztési  forrás  áll 
rendelkezésre, de 500 milliót kitevő fejlesztésről van szó. Várhatóan 20-21 fővel fog növekedni a 
dolgozói létszám. A kutatásfejlesztés bázisa, központja Salgótarjánba kerül és a designcenter is itt 
fog működni. Gratulál a cég elért eredményeihez. 
A másik cég a MIKROPAKK Kft. Viszonylag fiatal cég Salgótarjánban, 2010. áprilisában 25 fővel 
kezdte  meg  tevékenységét.  Gyors  fejlődésnek  indult,  hiszen  alig  2  év  alatt  kapacitásukat, 
üzemépületüket bővíteni kellett.  Az új gépekkel együtt 1 milliárdos fejlesztési összköltség jelent 
meg a MIKROPAKK-nál, ami további 6 főnek ad munkalehetőséget. Jelenlegi létszámuk 62 fő. 
Reméli, hogy az a jó kapcsolat, amelyet a cég az Ipari Parkban lévő többi céggel kiépített, a várossal 
kialakított, további fejlesztéseknél is hasznos lesz. 
A 3. cég a Tarján Glass Kft., amely a legfiatalabb Salgótarjánban a gazdálkodó szervezetek között,  
de a legrégibb múlttal rendelkező, hiszen a több, mint 120 éves öblösüveggyártást újította meg. A 
cég 2012-ben egy 160 millió Ft-os fejlesztéssel indult. 47 fővel kezdődött a munka, és a remények 
szerint egy közel 4 milliárdos fejlesztéssel akár 200 fő foglalkoztatása is megoldódhat, amennyiben 
támogatást tudnak szerezni az elképzelésekhez. Fiatal cégként, boros kehely kollekciójukkal idén 
elnyerték a Magyar Termék nagydíjat,  amihez ezúton is gratulál.  Köszönhető ez annak is, hogy 
sikerült  megszólítani  azokat  a  szakembereket,  akik  hosszú  évtizedeken  keresztül  dolgoztak  a 
szakmában, akár üvegfúvóként, akár tervezőként, hiszen az évek során összegyűjtött tapasztalatot 
hasznosították  újra.  A város  büszke  lehet  ezekre  a  vállalkozásokra,  és  a  város  önkormányzata 
egyfajta partnerséget nyújt  és kér a cégektől.  Kéri  a képviselőket,  hogy támogassák a stratégiai 
megállapodások megkötését. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  és  1  
tartózkodás mellett támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi  
Bizottság szintén támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 195/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a Sinia Bútorgyártó Kft. közötti stratégiai együttműködési megállapodást az 
1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Tarján  Glass  Kft.  közötti  stratégiai  együttműködési  megállapodást  a  3. 
melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  stratégiai  megállapodások  ünnepélyes  aláírásának  idejére 
szünetet rendel el. 

SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés folytatja munkáját.  Megállapítja, hogy a jelen lévő 
képviselők száma 14 fő, a közgyűlés határozatképes.

2. 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  lényegi  elemei  a  következők:  a  2013.  II. 
negyedévi  prémiumévek  programhoz  a  helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó 
többletkiadások támogatása címen az igénylés alapján megjelent források, az elért többletbevételek, 
ill.  előirányzatok  közötti  átcsoportosítások  rendezése;  az  Általános  tartalék,  illetve  az  Oktatási 
feladatok címekről történt átcsoportosítások előirányzati rendezése; a  könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás címen kapott több, mint 2 és fél millió Ft-os pótelőirányzat rendezése; a Nógrád Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatok vonatkozásában 
az  előirányzatok  végleges  rendezéséhez  szükséges  átcsoportosítások;  a  víziközmű  üzemeltetési 
jogból  befolyt  közel  20  millió  Ft-os  bérleti  díj;  a  Településfejlesztési  Koncepció  és  Integrált 
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Területfejlesztési  Stratégia  kiemelt  előirányzatánál  a  megvalósítási  ütem  alapján  az  ez  évi 
előirányzat 34 millió Ft-tal történő csökkentése, amelyből  következően a „Többéves kihatással járó 
döntések hatása éves bontásban” c. melléklet ez évi kötelezettségei is ugyanezzel az összeggel lettek 
megemelve, amelynek rendezése most történt meg; a „Salgótarján – Salgóbánya közötti 760 mm-es 
nyomtávú fogaskerekű kisvasút” tervei elkészültek még a Resource projekt keretén belül. Jelenleg a 
kisvasút  megvalósításának  lehetőségéről  történnek  egyeztetések  kormányzati  szinten.  Az 
előkészítési  költségek  fedezetének  biztosítása  érdekében  szükséges  egy  10  millió  Ft-os 
nagyságrendű összeg megnyitása; a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére 
üzletrész  adásvételéhez  kapcsolódóan  az  önkormányzat  951  e  Ft  tulajdoni  hányaddal  arányos 
befizetési  kötelezettség jelentkezett,  ennek a teljesítését és előirányzati rendezését tartalmazza; a 
bírságok,  pótlékok,  egyéb  sajátos  bevételek  előirányzat  közül  325  millió  Ft-nak,  amely lakbér, 
bérleti díj, Vásárcsarnok befizetése az intézményi működési bevételek előirányzatai közé történő 
átcsoportosításáról  történt   rendelkezés;  az  ÁFA  befizetések  előirányzatán  a  fordított  ÁFA 
befizetések miatt egy 131 milliós fedezetlenség rendezése; az egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése címen beadott igénylés alapján 90 millió Ft-os támogatás érkezett a városnak és ennek 
rendezése.  Az  elmúlt  időszakban  a  központi  költségvetés  szerkezetátalakítási  tartalékából  helyi 
közösségi  közlekedés  támogatása  jogcímen  egy  közel  30  millió  Ft-os  támogatás,  amit  az 
önkormányzat kapott és ennek előirányzati rendezését tartalmazza a módosítás. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazat, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági, Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság  7 igen és 3 nem szavazata mellett  támogatta,  az  
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta, a Népjóléti  
Bizottság 7 igen 4 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen, 4 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
[A 40/2013. (IX. 26) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

3. Javaslat  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  
kiegészítő támogatás  igénylésére  elfogadott  168/2013.  (VIII.  29.)  Öh.  sz.  határozat  
módosítására
Előterjesztő: Telek László, a Közgazdasági Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A  helyi  önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013.  évi  kiegészítő  támogatásra  vonatkozó  augusztusi  közgyűlési  döntést  követően  az 
elszámolható kiadások körét pontosították, amely alapján a kérhető támogatási összeg növelhető. 
Figyelemmel arra, hogy még mindig változhatnak a beadási, illetve elszámolási szabályok,  így a 
végleges támogatási összeg is módosulhat, az elnyerhető maximális támogatás érdekében célszerű 
összeg megjelölése nélkül dönteni a támogatási igény benyújtásáról.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag, 10 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 196/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  168/2013.  (VIII.  29.)  Öh.  számú  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja: 
„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 2013. évi kiegészítő támogatásra.”
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Technikai szünet következik a határozat aláírásának idejére. 

4. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított  
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulási  Tanácsa 
augusztusi ülésén döntött a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának módosításáról, valamint 
a Társulás fenntartásában működtetett ellátások személyi térítési díjának előre történő fizetéséről. 
A szociális, valamint a gyermekvédelmi törvény szerint,  amennyiben a fenntartó önkormányzati 
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat rendeletet alkot a 
szociális,  gyermekjóléti  ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint  térítési  díjáról.  A Társulás 
Önkormányzatunk  hatáskörébe  utalta  a  rendeletalkotást.  Mindezek  alapján  jelen  előterjesztés  a 
társulási döntés önkormányzati rendeletbe való átvezetését tartalmazza.
Tájékoztatja a közgyűlést,  hogy a Társulási Tanács megvitatta és döntött a kérdésről. A települési 
polgármesterek támogatták, és egyetértettek a javaslattal. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság támogatta, a Népjóléti Bizottság 7 igen, 4 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

Ercsényi Ferenc: Az előterjesztést támogathatónak tartja, ugyanakkor kérése a jövőre vonatkozóan, 
hogy az ilyen típusú előterjesztéseknél a magyarázó, bevezető vagy előterjesztő részben kerüljenek 
feltüntetésre az előző év adatai, az összehasonlíthatóság miatt. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért képviselő úr felvetésével. Ígéretet tesz, hogy az iroda a 
későbbiekben így fog eljárni. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[A 41/2013. (IX. 26) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

5. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A nemzeti  köznevelésről  szóló  törvényben  foglaltak  szerint  a 
fenntartó meghatározza a köznevelési intézményben a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának 
szabályait,  a  szociális  alapon  adható  kedvezmények  feltételeit. Az önkormányzat „Az  oktatási 
intézményekben  fizetendő  térítési  díjakról  és  tandíjakról”  szóló  rendeletének  megalkotásával 
szabályozta a fizetendő térítési díj és tandíj fizetésének szabályait, valamint a kedvezményeket. A 
2013.  január  1-jétől  bekövetkező  fenntartóváltás  miatt,  az  önkormányzat  fenntartásában  a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda maradt.  A törvény fenti rendelkezésének eleget téve, a köznevelési 
intézményeket  érintő  térítési  és  tandíj  fizetésének  szabályait  és  a  kedvezményeket  az  Óvoda 
tekintetében kell  szabályozni.  Ezért  szükséges  a  fenti  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata  és 
ennek alapján új rendelet megalkotása.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság  5  igen  és  2  tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen  és  4  nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Méhes András: Ebben az előterjesztésben egy-egy kormányrendeletre hivatkozik az előterjesztő, 
hogy szolgáltatások vehetők igénybe a térítési díj, illetve a tandíj esetében. Véleménye szerint ezt 
jobban ki kellene fejteni. Furcsának tartja, hogy tandíjfizetés kerül szóba óvoda esetében. Kéri, hogy 
a későbbiekben legyen egyértelmű, milyen szolgáltatásokról van szó. Az előterjesztésből kiderül, 
hogy félévente lehet majd fizetni, szeptember 10-ig kell dönteni, és a nem magyar állampolgárok 
100%-os kedvezményt kaphatnak. Korábban az iskolák kapcsán ez értelmezhető volt, de most, hogy 
csak az óvoda maradt önkormányzati fenntartásban, kéri a szöveg pontosítását.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Iskolaigazgatóként tudja, hogy sok határon túli magyar gyerek járt a 
középiskolákba,  és  akkor  az  intézményvezetők  közösen  keresték  meg  a  Közgyűlést  annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a tandíjkedvezményt  a határon túli  magyar  gyerekek számára. 
Örül, hogy az akkori közgyűlés ezt támogatta.

dr.  Romhányi  Katalin: A közgyűlés  tavaly  szeptemberben  elfogadta  azt  a  rendeletet,  amely 
szabályozta a térítési díjakat, tandíjakat, illetve az ingyenes szolgáltatásokat. A szövegezés akkor is 
így volt  a rendeletben. A mostani felülvizsgálat  során a szövegezésen nem változtattak,  csak az 
óvodára szabták át a rendeletet. Az óvodában az ingyenes szolgáltatás az óvodai foglalkozásra terjed 
ki,  az  egészségfejlesztésre,  a  létesítmény,  az  eszközök használatára.  Térítési  díj  ellenében  lehet 
igénybe venni mindazokat, amik nem tartoznak ebbe a kategóriába, illetve tandíj ellenében azokat, a 
szolgáltatásokat igénybe venni, ami a pedagógiai programban foglaltakon kívül van. Tájékoztatja a 
közgyűlést,  hogy a Salgótarjáni  Összevont  Óvodában jelenleg nincs  sem térítési  díj,  sem tandíj 
ellenében  igénybe  vehető  szolgáltatás,  de  a  jogszabálynak  eleget  téve,  illetve  megadva  a 
lehetőséget, hogy amennyiben az óvoda szeretne ilyen foglalkozásokat tartani, lehetősége legyen, 
került ez szabályozásra. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Tehát  a  rendelet  szóhasználata,  fogalomhasználata  a  törvénnyel 
megegyező. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 42/2013. (IX. 26) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]
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6. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  a
Térségi  Kommunális  Szilárd  Hulladéklerakó  telep  és  környékét  érintő  módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A településrendezési terv módosítása lehetővé teszi a hulladéklerakó 
telep bővítését,  azon csurgalékvíz-tározó medence építését.  A módosítás  a  Csókás-pusztán lévő, 
0331/5 hrsz.-ú Salgótarján Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó és Állatmenhely területét, a 
mellette lévő magántulajdonban lévő három kisebb telek teljes területét és az önkormányzati út egy 
részét érinti. A módosítás során a területhasználat szabályozása, az övezeti paraméterei változnak, 
pontosodnak. A határozati javaslat a Településszerkezeti Terv egyik tervlapja módosítására irányul, 
a rendelet-tervezet a HÉSZ és az egyik külterületi szabályozási tervlap módosítására.
Mindez azokkal a projektekkel van összefüggésben, amelyekkel most több önkormányzat dolgozik. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 197/2013. (IX. 26.) 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-10 számú szerkezeti tervlap részletét az 1. ábra, a módosított I/3-M-11 számú 
szerkezeti tervlap részletét a 2.ábra tartalmazza.
A módosítás 2013. október 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 43/2013. (IX. 26) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

7. Javaslat  a  Salgótarján,  Arany  János  és  Március  15.  utca  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 eszköz  módosítására az  Arany János és Március 15. utca és környékét érintően.  A 
véleményezésben  részt  vevő  partnerek  a  módosítási  dokumentációt  megismerték,  kifogásoló 
észrevételt  nem  tettek.  A  beérkezett  véleményeket  és  a  javasolt  szabályozási  előírásokat  az 
előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 198/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Arany János  és  Március  15.  utca  és 
környékét  érintő  településrendezési  eszköz  módosítása  véleményezési  szakaszában  beérkezett 
véleményeket az 1-2. mellékletek, valamint az 1-2. ábrák szerint megismerte, azokat elfogadja, és 
javasolja a polgármesternek, hogy azokat jóváhagyás előtti záró szakmai véleményezésre az állami 
főépítésznek küldje meg.
Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8. Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2013.  évi  költségvetésének  I.  féléves  
teljesítéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  az  ülésen  megjelent  Mesterné  Berta  Ildikó 
könyvvizsgálót. Törvényi kötelezettségének tesz eleget a közgyűlés, amikor  a költségvetés első 
féléves  teljesítését  értékeli.  Megköszöni  mindazok  munkáját,  akik  részt  vettek  a  tájékoztató 
elkészítésében. Ami a legfontosabb, hogy a mérleg pozitív. Azt jelenti, hogy 5 milliárd 880 milliós 
bevételi főösszeggel,  és 5 milliárd 534 milliós kiadási főösszeggel zárt az első félév. Tehát 345 
millió Ft plusz van a költségvetésben, tehát a bevételekből tartalékolni is tudott az önkormányzat a 
második  félév  teljesítéséhez.  De nemcsak  ezzel  a  345 millióval  volt  magasabb az  első  féléves 
bevétel, hanem azzal a 336 millió Ft-tal is, amelyet hiteltörlesztés címen az első félévben kifizetett 
az  önkormányzat.  A két  tételt  összeadva  közel  700 millió  Ft-ot  spórolt  meg  az  önkormányzat. 
Néhány tételt kiemel az első féléves teljesítésből a működés oldaláról:
A helyi adóbevétel a tavalyi évhez képest viszonylag kicsi, de növekedést mutat. Ez a növekedés 
inkább a második félévben szokott jelentkezni, de most már az első félévben is látható, hogy egy 10 
millió Ft-tal magasabb az előző időszaknál.

Az intézményi  189 milliós  működési  bevételek  ugyan magasabbak,  de ez  torzít,  mert  máshová 
kellett könyvelni. Itt találhatók a lakás, nem lakás célú bevételek is. Tehát ez nem eredmény, hanem 
más soron jelenik meg. A kintlévőség még mindig nagyon magas, az első félévben 287 millió Ft 
volt, amelynek egy jelentős része, 140 millió Ft a lakbérhátralékból adódik. Annak ellenére, hogy 
bontásra kerülnek az életveszélyessé vált, jogcím nélkül használt lakások, ahol jelentős működési 
költségek halmozódnak fel és ezek hátralékként jelentkeznek, hiszen ezeket nem fizetik meg, ennek 
ellenére még mindig magas a kintlévőség. Hasonló a helyzet a nem lakáscélúak esetében is. 
A helyi adóbevétel 569 millió Ft volt az első 6 hónapban, illetve az intézményi működési bevétel 
500 millió  Ft.  Központi  költségvetésből  egy másfél  milliárdos  tétel,  ami  kifejezetten  működési 
bevétel.
Kiadási  oldalon  kiemeli  a  986  millió  Ft-ot,  működési  kiadási  oldalon,  amely  a  szociális- 
egészségügyi  ágazatban  jelenik  meg.  A  feladatfinanszírozás  eredményeként,  például  az 
egészségügyi  ellátásban,  teljes  egészében  fedezetet  biztosított  az  első  félévben  a  központi 
költségvetésből származó támogatás. Lényegesen csökkent a működési kiadás az oktatási  ágazat 
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vonatkozásában,  hiszen  azok  a  bér-  és  egyéb  járulékjellegű  kiadások,  amelyek  korábban 
megjelentek,  nincsenek.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  önkormányzat  működtetésében  maradt 
intézmények  vonatkozásában  most  lesz  bemérve,  hogy  az  a  forrás,  amely  rendelkezésre  áll, 
mennyire  fedezi  a  teljes  kiadást.  Természetesen  az  önkormányzat,  amennyire  lehet,  segíti  az 
intézményeket.  Például  a  mindennapos  testnevelés  esetén  a  létesítmény  használattal.  Ehhez 
hasonlóan elmondható az út, híd, park, temető fenntartásánál, hogy a központi forrásokból érkező 
pénzek fedezik a  kiadásokat,  annak ellenére,  hogy az önkormányzat  igyekezett  sokkal  nagyobb 
szolgáltatást nyújtani ezen a téren. Ehhez hozzájárult az is, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők 
és  a  Foglalkoztatási  Kft.  segítségével  végezték  el  a  feladatok  nagy  részét.  Ugyancsak  a 
közfoglalkoztatás bővülésének eredménye, hogy segélyezésre 32 millió Ft-tal kevesebbet költött az 
önkormányzat, mint az előző év hasonló időszakában, amikor ez az összeg 434 millió Ft volt. 

A felhalmozás oldalát érintve elmondja, hogy még mindig nem éri el azt az arányt a felhasználás, 
mint amit szerettek volna, de vélhetően az év végére rendben lesz a tervezés és a teljesítés. Hiszen 
azok a munkák, amelyek a nagy beruházásokban jelenleg zajlanak, illetve most indulnak, például a 
turisztikai fejlesztések, illetve ezeknek a teljesítése, kifizetése júliusban megkezdődött, illetve az év 
hátralévő részében folyamatosan történik. Hamarosan befejeződnek a funkcióbővítő munkálatai. Így 
az első félév nem ad reális képet a felhalmozási oldalról. 
Kiemeli,  hogy  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest  sokkal  alacsonyabb  a  város 
adósságállománya. 2012. december 31-én az adósságállomány 3 milliárd 122 millió Ft volt, 2013. 
június 30-án pedig 743 millió 446 ezer Ft. Ennek tükrében elmondható, hogy nagy eredményt ért el 
a város. Júliusban betörlesztett a város 154 milliót, így a valós adósságállomány ezzel a tétellel 589 
millió Ft, a 2012-es 3,1 milliárdos tétellel szemben. Köszönhető annak, hogy az első félév során 
megtörtént  a  konszolidációs  megállapodás  aláírása  és  elindult  a  teljesítés.  Ahogy  ismert,  az 
adósságállomány 70%-át a kormány átvállalta, a fennmaradó 30 %-ból az év első félévre eső részt, 
336 milliót betörlesztett az önkormányzat. Bízik abban,  hogy a kormány továbbra is támogatja az 
önkormányzatokat és akkor a 2014-es évet hitel nélkül lehet indítani. 

A Pénzügyi Bizottság  5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság   5  igen  és  2  tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Népjóléti  Bizottság   7  igen  és  4  nem 
szavazattal  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság 7 igen és 3 nem szavazat mellett támogatta a tájékoztatót. 

Méhes András: 3 témát vet fel. Az első a helyi adókkal kapcsolatos. Az előterjesztés 3. oldalán a 
táblázatból kiderül, hogy 2013. első félévre 539 millió 610 ezer Ft-os helyi adó lett tervezve. A tény 
569 millió 273 Ft volt, tehát a tervhez képest 30 millióval nagyobb a beszedett adó. Ezt követő 
táblázatban, ami az adósállományt részletezi, az adósállomány 2013. előtti időszakra vonatkozóan 
helyi adók összesenben 405 millió 231 ezer Ft, 2013. első félévinél 707 millió 939 ezer Ft szerepel.  
Ez összesen 1 milliárd 113 millió 170 Ft. Véleménye szerint ez nem egyezik. A tervezetthez képest  
az első félévben 30 millióval nagyobb a befolyt összeg, a 2. táblázat pedig azt mutatja, hogy 707 
millió  Ft-tal  nőtt  az  első  félévben  az  adósállomány.  Lehet,  hogy  a  teljes  évi  kalkulációhoz 
viszonyítva  igazak  a  számok,  de  ez  alapján  megdöbbentő,  hogy  2013.  előtt  405  millió  az 
adósságállomány 2013-ban pedig 707 millió. A következő táblázatban a 2012., illetve 2013. június 
30.-i adatok szerepelnek, amiből látszik, hogy 81 millió Ft-tal nőtt az adósállomány. 
Másik  észrevétele,  a  7.  oldalon  szereplő  lakbér.  Erre  polgármester  asszony  utalt  a  szóbeli 
kiegészítésében, hogy 286 millió Ft a kintlévőség. Kérdése, hogy az eddigi gyakorlaton túlmenően 
vannak-e új elképzelések a kintlévőség csökkentésére?
Utolsó kérdése a 29. oldalon szerepelő, városfenntartással kapcsolatos adatokra vonatkozik. Eszerint 

10



63,9%-os szinten teljesült első félévben a városfenntartással kapcsolatos kiadás. Véleménye szerint 
ez időarányosan túlmutat a tervezettől. Kérdése, hogy van-e ennek különleges oka, illetve  elég lesz-
e ez a keret az év végéig? 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Araczki  László  irodavezető  úrnak  adja  meg  a  szót  helyi  adók 
ügyében.

Araczki  László: Az adósállomány  zárási  összesítője  beleveszi  azt  az  összeget  is,  ami  később 
esedékes.  Tehát  ami  szeptemberben,  vagy  június  30.  után  bármely  időpontban  esedékes,  mind 
adósállományként  kezeli.  Ezért  pontosabb  az  alatta  lévő  tábla,  ami  a  később  esedékes 
kötelezettségek között majdnem 600 milliót hoz. Tehát ezzel a 600 millióval kell csökkenteni az 
összeget. A 80 millió Ft-os növekedés egyrészt a fizetőképtelenség, illetve a fizetőkészség hiánya 
miatt  keletkezett,  másrészt pedig azért,  mert  egy adóellenőrzés során 40 millió Ft fölötti  összeg 
adóhiány és ennek szankciói lettek megállapítva, ami júniusban volt esedékes. Ezt  később hajtják 
be, viszont június 30-án már ott szerepelt az adósállományban. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a válaszadást, Telek László irodavezető úrnak adja meg 
a szót.

Telek László: Ez a szám megtévesztő, mert a viszonyszám a városfenntartás és egyéb feladatok 
kiemelt  előirányzatának  az  arányszáma,  amiben  számos  olyan  tétel  szerepel,  amely  100%-ban, 
illetve 100% fölött teljesült. Ebben a legnagyobb tétel az ÁFA fizetés, amely 313%-os teljesítésű. Ez 
az oka annak, hogy a teljes összegnek az aránya magas, de azon belül a részletezett adatoknál, a 
vízgazdálkodásnál, köztisztaságnál, közvilágításnál 40%-ot meghaladó tételek vannak, amik nem 
érik el az időarányos szintet. 

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

Tatár Csaba: Nem egyszerű a kérdésre válaszolni, hiszen igen bonyolult, összefüggéseken alapuló 
küzdelmet jelent mind a lakáscélú ingatlanoknál, mind a nem lakáscélú ingatlanoknál. A megoldás 
érdekében idén bevezettek egy teljesen új követeléskezelési csoportot. 4-5 fővel dolgoznak azon, 
hogy a kintlévőségeket behajtsák. Folyamatosan kapcsolatot tartanak a végrehajtókkal, és sokkal 
erősebben  szűrik  a  bérlők  állományát.  Például  előzetesen  jövedelemigazolást  kérnek  és 
környezettanulmányt  végeznek,  hogy  képesek  lesznek-e  fizetni  a  bérleti-  és  rezsiköltségeket. 
Változás a korábbiakhoz képest az is, hogyha nincs befizetés, már az első hónapban kiküldik a 
figyelmeztető levelet,  kimennek a helyszínre és megpróbálnak kapcsolatot teremteni az adóssal. 
Ezek az erőfeszítések  eredményeket hoztak, hiszen 1-2 havi szinten a bázishoz mérten, mintegy 30 
millió Ft-tal jobb a cég  pozíciója a lakásszektorban. Ezt az eredményességet nagymértékben rontja, 
hogy a nem lakáscélú ingatlanoknál az elmúlt évben bevezetett bérleti díj csökkentés, illetve az 
üresen álló helységekre vonatkozó kedvezmények  ellenére a bevételek nem hozták a tervet, ami 
miatt ebből a szektorból nem tudnak annyit átemelni a lakásszektorba. Ez az összeg korábban elérte 
akár a 70 millió Ft-ot is,  most majdnem a 0 felé konvergál.  Tehát ezen a fronton a jó szándék 
ellenére veszteséget szenvedett a cég. Mégsem ajánlja a Közgyűlésnek, hogy emelje meg a bérleti 
díjakat, hiszen ennek nincs realitása. Csekélyek a lehetőségek. Egy esetleges értékesítés sem igazi 
megoldás, mert szinte minden értékes,  nem lakáscélú ingatlanon igen komoly keretjelzálog van, 
amelynek a kiváltása nem egyszerű, de nem is kizárt.  A jövőben elképzelhetőnek tartja, hogy a 
bankokkal  kell  felvenni  a  kapcsolatot  azon  ingatlanoknál,  ahol  érdeklődés  mutatkozik  a 
privatizációra. A nagy alapterületű ingatlanokkal van elsősorban probléma, ezeknek a kiadása és 
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bérleti jogviszonyba történő felajánlása a legnehezebb. Összefoglalva elmondja, hogy véleménye 
szerint  jól  határozta  meg  az  alapvető  feladatokat  a  város,  azaz  hogy  csökkenteni  kell  a 
bérlakásállományt. Jelenleg is több, mint 100 lakás van lefalazva, és bontásra előkészítve. Anyagiak 
hiányában azonban csak lépcsőzetesen, és fokozatosan lehet haladni. Munkálkodnak a 4-5 nagy és 
tartósan önkormányzati tulajdonban maradó lakásállománynak a folyamatos fejlesztésén, bérlőkkel 
történő feltöltésén. A jövőt illetően olyan elképzelések is vannak, például a Garzonban, illetve a 
nagyobb  épületeknél,  hogy akár  4-5  emeletet  is  szeretnénk  lezárni  a  fűtés  és  egyéb  költségek 
megtakarítása szempontjából. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Garzonban  több, mint 80 üres lakás 
van. Tehát ezt is egy racionálisan tervezett és irányított módon próbálnák  befolyásolni, ezzel is 
segítve a bérlőknek. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Felidézi a 2011-es év pénzügyi bizottságának üléseit, amikor szirén hangokat 
hallattak jó néhányan az adósságspirál és a város fizetőképtelensége miatt. Ehhez képest, az akkori 
több, mint 3 milliárdos hitelállománya a városnak 588 millióra csökkent. Ehhez a város részéről 
felelős  gazdálkodás  kellett,  másrészt  jelentős  kormányzati  segítség.  Megemlíti  azt  a  2009.  évi 
kormányzati lépést, aminek következtében a város 900 milliós plusz bevételhez jutott. Ez egy-egy 
kormánynak az önkormányzatokhoz való hozzáállását mutatja. 
Példaértékűnek tekinti a most zajló, közterületet érintő fejlesztéseket, amikhez hasonlóak a 70-es 
években  voltak.  Megemlíti  a  Vásártéren  zajló  19  millió  Ft-os,  szivárgórendszer kiépítési 
munkálatait,  melyet  ezúttal  megköszön  polgármester  asszonynak  és  a  kivitelezőnek  is.  Ehhez 
kapcsolódóan  megköszöni  Sári  Sándor  úrnak  a  közmunka  keretében  végzett  térfelújítást  is. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy elkezdődött a Meredek és a Szerpentin út sarkáról induló, ún. piros 
lépcsősor átépítése. Sajnálatosnak tartja, hogy a frissen elkészült lebetonozott lépcsőket  másnapra 
lerugdossák. Kéri, hogy aki ilyet lát, jelezze. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ilyen rombolást csak közös összefogással lehet megakadályozni. 
Hasonló  rombolást  végeztek  az  Országzászlónál,  a  Bányász  emlékhelynél  is.  Kéri,  hogy  a 
Rendőrségnek jelezzék, ha ilyet látnak. Fenyvesi Gábor alpolgármester úrnak adja meg a szót. 

Fenyvesi  Gábor: Kérése,  hogy  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  tisztázó,  értelmező  kérdéseket, 
észrevételeket, javaslatokat, amennyiben lehet, a szakbizottságok ülésein tegyék fel a képviselők, 
hiszen  azért  vannak  és  a   döntés  előkészítésnek  ez  a  megfelelő  mechanizmusa.  Természetesen 
egyetlen képviselőt sem akar korlátozni, de véleménye szerint akkor lehet felelősségteljes döntést 
hozni, ha időben tisztázódnak a kérdések. 

Méhes  András: A Közgyűlésre  való  felkészülés  addig  a  napig  tart,  amíg  a  közgyűlés  el  nem 
kezdődik. A képviselőnek a közgyűlésen is joga van kérdezni, hiszen nem kis mennyiségű anyagot 
kell  átnézni,  és  vannak  olyan  ügyek,  amelyekben  később  egyeztetnek.  Az  alapelvvel  egyetért, 
miszerint a tisztázó kérdések nagy részét a bizottsági üléseken kell feltenni. 
Szabó  Ferenc  képviselő  úr  hozzászólására  reagálva  elmondja,  hogy  nem  kell  a  '70-es  évekig 
visszamenni ahhoz, hogy nagyarányú fejlesztésekről lehessen beszélni, mert az elmúlt ciklusokban 
is történtek jelentős beruházások. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért  Méhes András képviselő úrral.  Példaként említi meg a 
víziközmű  beruházást,  amely  olyan  pozitívval  zárt,  ami  országos  viszonylatban  is  példaértékű. 
Körülbelül  egy  évvel  ezelőtt  tájékoztatta  őt  Cserháti  úr  a  víziközmű  zárásának  várható 
eredményéről, arról, hogy a hiteleket visszafizették és a települések kapnak vissza pénzt. A végső 
záráskor  kiderült,  hogy  a  korábban  jelzetthez  képest  még  10  milliók  jutnak  vissza  az 
önkormányzatokhoz.  Ezt  sikertörténetként  kell  kezelni.  Ezzel  ellentétben sajnos  történtek  olyan 
fejlesztések  is,  amelyeknek  a  működtetését  a  mostani  önkormányzat  megörökölte,  tele  hibával, 
garanciális munkákkal. Mindenfélére lehet példát mondani. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

9. Javaslat az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben történő részesedés  
megszerzésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló törvény rögzíti, 
hogy  a  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben  biztosítandó  közfeladatok  körében  ellátandó  helyi 
önkormányzati  feladatok  közé  tartozik  kiemelten  a  víziközmű-szolgáltatás. A  települési 
önkormányzat  kötelessége  gondoskodni  a  közműves  ivóvízellátással  és  a  közműves 
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. A 
víziközmű-szolgáltatást Salgótarjánban a 2013. január 1. napján önkormányzati tulajdonba került 
víziközművek  biztosítják.  2013.  június  1.  napjától  Salgótarjánban  a  víziközmű-szolgáltatással 
összefüggő  szolgáltatói  feladatokat  bérleti-üzemeltetési  szerződés  alapján  az  ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi. A jogszabályok szerint bérleti-üzemeltetési 
szerződés olyan víziközmű-szolgáltató társasággal jöhet létre, amely kizárólag az ellátásért felelős, 
ezen felül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll. Az önkormányzat 
jelenleg nem tulajdonosa az ÉRV Zrt.-nek, ugyanakkor az MNV Zrt., mint az ÉRV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlója lehetőséget biztosít arra, hogy azon önkormányzatok, melyek víziközműveit az ÉRV 
Zrt.  üzemelteti,  a  cég  tulajdonosaivá  váljanak.  A  közgyűlés  májusi   határozatában  kifejezte 
szándékát, hogy az ÉRV Zrt. által megadott időben és ütemezésben tulajdonrészt kíván szerezni a 
cégben  10  eFt  névértékű  üzletrész  megszerzésével.  Az  ÉRV Zrt.  beérkezett  ajánlata  szerint  az 
önkormányzat  egy darab nyomdai  úton  előállított,  10 eFt  névértékű,  névre szóló,  ,,A” sorozatú 
részvényt vásárolhat 28.500 Ft vételáron. Az ÉRV Zrt. törzsrészvényeihez a jogszabályok és a cég 
alapszabálya  által  biztosított  teljes  körű  részvényesi,  vagyoni,  közgyűlési  és  kisebbségi  jogok 
fűződnek. Az adásvételi szerződés tervezete a határozati javaslat 1. mellékletét képezi. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  
támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 3  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Szám: 199/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek 

Zrt.-ben (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) való részesedésszerzés érdekében egy darab, tagsági jogot 
megtestesítő,  nyomdai  úton  előállított,  10  e  Ft  névértékű,  névre  szóló,  „A”  típusú  részvény 
28.500 Ft vételáron történő megvásárlására irányuló adásvételi szerződést az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés az adásvételhez szükséges forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 
„Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.-től  részvény  vásárlás”  előirányzat  terhére 
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés az önkormányzat nevében vállalja, hogy az ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot 
engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.

4. A Közgyűlés az önkormányzat nevében vállalja, hogy az ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.

10. Javaslat a Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű  Víziközmű Társulat  
megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat, valamint Vizslás, Kazár és Mátraszele Községek 
Önkormányzatai  2001.  évben  megállapodást  kötöttek  a  Salgótarján  és  térsége 
szennyvízelvezetésére, valamint a salgótarjáni szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítésére 
és  kapacitásbővítésére  vonatkozó  beruházás  megvalósítására,  mely  beruházás  2003.  évben 
befejeződött. A beruházáshoz szükséges saját forrás biztosítása érdekében a megalakult víziközmű 
társulat  beruházási  hitelt  vett  fel,  mely  törlesztésének  fedezetéül  a  társulati  tagok  érdekeltségi 
hozzájárulása szolgált. A beruházási hitel visszafizetését követően a víziközmű társulat megszűnt, a 
cégbíróság 2013. augusztus 21. napjával törölte a cégjegyzékből.  A társulat vagyonának kiadása 
2013.  szeptember  20-án megtörtént,  ennek keretében a  társulat  7.179 eFt-ot  utalt  a  salgótarjáni 
önkormányzatnak.  A társulat  megszűnésére tekintettel  gondoskodni  kell  a társulat  iratanyagának 
elhelyezéséről,  a  még  meg  nem  fizetett  érdekeltségi  hozzájárulások  nyilvántartásával  és 
beszedésével  kapcsolatos  ügyviteli  feladatok  ellátásáról,  valamint  a  társulat  által  megszüntetett 
számla javára érkező befizetéseknek az önkormányzatok részére történő utalásának biztosításáról. 
Szükséges továbbá a négy beruházó önkormányzat közötti pénzügyi együttműködés zárása is. Jelen 
előterjesztés  az  erre  vonatkozó  döntések  meghozatalára,  illetve  a  szükséges  megállapodások 
jóváhagyására tesz  javaslatot.  A megállapodások aláírását követően történhet meg az elkülönített 
számlánkon levő 91.917 eFt-nak az egyes önkormányzatok részére történő kifizetése. A salgótarjáni 
önkormányzatot megillető összeg  63.423 eFt.  A kifizetést alátámasztó elszámolás – amely a 4. 
számú melléklet része – az ülést megelőzően lett kiosztva. 
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A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság szintén egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 200/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele 

Csatornamű Víziközmű Társulat (a továbbiakban: Társulat) megszűnésével kapcsolatosan:
a.) az érdekeltségi hozzájárulások nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos ügyviteli  

feladatok 1 éves időtartamig történő ellátására vonatkozó megállapodást az 1. melléklet 
szerint,

b.) a Társulat iratanyagának elhelyezésére vonatkozó megállapodást a 2. melléklet szerint,
c.) a Társulat megszüntetett számlája javára indított érdekeltségi hozzájárulás-befizetéseknek 

az érintett önkormányzatok részére történő továbbutalására vonatkozó megállapodást a 3. 
melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. melléklet szerinti megállapodások 
végrehajtására intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés  az  önkormányzat  „Víziközmű  bevételek  elszámolási  számla”  elnevezésű 
számlájának  egyenlegével  kapcsolatos  elszámolásra  és  az  egyes  önkormányzatokat 
megillető pénzösszeg mértékének meghatározására irányuló megállapodás-tervezetet a 4. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 4. melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 27.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a megszűnt társulat elnökének, Cserháti József úrnak, 
aki az első perctől kezdve dolgozott a társulatban, a munkát. Személyének  nagy szerepe volt abban, 
hogy a társulat ilyen módon zárta tevékenységét. 

11. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város  közigazgatási  területén  a  kéményseprő-ipari  
közszolgáltató kiválasztására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló törvény alapján a 
közszolgáltatás  biztosítása  a  megye  egész  területén  a  megyeszékhely,  megyei  jogú  város 
önkormányzatának kötelező feladata. A korábban a megyei önkormányzattal megkötött szerződés 
esetén  –  melynek hatálya  2023.  december  31-ig  szól  –  a  szerződés  felülvizsgálata  és  esetleges 
módosítása  szükséges  legkésőbb  a  Közgyűlés  2013.  decemberi  ülésén.  A Salgótarján  területére 
megkötött  közszolgáltatási  szerződés  2013.  december  31-én  lejár,  ezért  gondoskodni  kell  a 
közszolgáltatás ellátásáról. Bár a jogszabály nem részletezi a pályázat feltételeit, azt értéke miatt 
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közbeszerzési eljárás keretében kell lefolytatni. A Törvény alapján a szerződés időtartama legalább 
5, legfeljebb 10 év, ezért javaslom, hogy 2014. január 1. napjától Salgótarján közigazgatási területén 
a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatást  szolgáltatási  koncessziós  szerződés  keretében  ellátó 
közszolgáltató közbeszerzési eljárás keretében, 5 éves szerződéses időtartamra legyen kiválasztva.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság támogatta, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  
7 igen, 3 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 201/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 2014. január 1. napjától Salgótarján 
közigazgatási  területén  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatást  szolgáltatási  koncessziós  szerződés 
keretében  ellátó  közszolgáltató  közbeszerzési  eljárás  keretében,  5  éves  szerződéses  időtartamra 
legyen kiválasztva.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12. Javaslat a VGÜ Salgótarjáni  Városgazdálkodási és Üzemeltetési  Korlátolt  Felelősségű  
Társaság 2013. évi módosított üzleti tervére
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  VGÜ  Kft.  2013.  évi  üzleti  tervét  a  Közgyűlés  májusi 
határozatával elfogadta. Az azóta eltelt időszakban több jogszabály módosításából, valamint a VGÜ 
Kft.  átszervezéséből adódóan olyan nagyságrendű költségelemek jelentek meg, például ingyenes 
vagyonátadás,  útdíj,  útvonal  rögzítő  berendezések  kiépítése,  melyek  miatt  szükségessé  vált  a 
társaság  üzleti  tervének  módosítása.  Előrebocsátja,  hogy  tovább  folytatódnak  a  tárgyalások  a 
kormánnyal,  az  önkormányzati  tulajdonú cégek kompenzációja miatt.  A VGÜ üzleti  tervében is 
látható a veszteség. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy október 18-19-én tartja a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége  legközelebbi  közgyűlését  Székesfehérvárott,  ahol  a  napirendek  között  szerepel  ez  a 
téma. 

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  2  tartózkodás  mellet  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést. 

Méhes András: Ahogy a májusi közgyűlésen is elmondta, sem az állam, sem az önkormányzata 
saját cégét ilyen helyzetbe nem hozhatja.  Fontos, hogy minél hamarabb döntés szülessen, hiszen ha 
a támogatást a távhő tekintetében megkapták a cégek, akkor fontos, hogy az a cég, amelyik bevételi 
oldalról  csökkentésre  kényszerül,  ugyanakkor  a  költségei  növekednek,  szintén  megkapja  a 
szükséges állami támogatást. Hitelből veszteséget finanszírozni hosszú távon nem szerencsés dolog. 
Reméli, hogy az októberi tanácskozás után kedvező hírrel jön vissza polgármester asszony. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  nem döntéshozó  testület. 
Természetesen  olyan  kormányzati  szereplők  lesznek  a  vendégek,  akikkel  erről  érdemben  lehet 
tárgyalni,  és  kormányzati,  illetve  parlamenti  döntésre  juttathatják  a  témát.  Véleménye  szerint  a 
kormányzati szándék megvan. 
Azok  a  lehetőségek,  amelyek  a  VGÜ Kft.  előtt  állnak,  a  céget  nagyon  komolyan  meg  fogják 
erősíteni, hiszen egy biztos jövőképet rajzolnak a cég elé, biztos bevételi forrással. 

Szabó Ferenc Gábor: Egyetért  polgármester  asszonnyal.  Az a  2,8 milliárdos  beruházás,  ami a 
hulladékgazdálkodás  tekintetében  történik,  óriási  összeg.  Ezzel  együtt  a  Kelet-Nógrád 
Hulladékgazdálkodás  központja  Salgótarján  lesz,  ami  szintén  fontos  tényező.  Bár  bevezették  a 
hulladéklerakási díjat, ami terheket jelent, de az újrafelhasználás, újrahasznosítás terén kinyílnak a 
lehetőségek akár kisvállalkozások számára is. A VGÜ-nek hosszú távon jelent biztos gazdálkodást 
ez  a  tevékenység.  Az  érem  másik  oldala,  hogy  például  a  társasházaknak  csökkent  a 
hulladékszállítási díj. Esetükben ez havonta mínusz 5000 Ft-ot jelent. 

Eötvös Mihály:  Méhes képviselő úr hozzászólását helyesbíti.  Képviselő úr azt mondta, hogy a 
veszteséget hitellel fedezi a cég, nem igaz. A cég 76 millió Ft-os eredménytartalékkal rendelkezik. 
Mivel  már  az  áprilisi  döntésnél  ismert  volt  a  törvényváltozás,  a  23  millió  Ft-os  eredmény  az 
eredménytartalékba került át és nem lett befizetve osztalékként. Tehát ezt a veszteséget ebben az 
évben a  cég  az  eredménytartalék  terhére  tudja fedezni.  Természetesen  van egy 40 millió  Ft-os 
folyószámla hitele a cégnek, ami a likviditását biztosítja, nem pedig a veszteség fedezetére szolgál. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 202/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 
Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét az 1-6. mellékletek szerint - 70.800 e Ft adózott eredménnyel 
elfogadja.
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. december 31.

13. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2013. augusztus 29-ei  határozatával  jóváhagyta  az 
Ipari Park víziközműveinek önkormányzati tulajdonba történő átszállásáról szóló megállapodást, és 
utasította a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a jogügyletre tekintettel a cég módosított 
2013.  évi  üzleti  tervét  a  Közgyűlés  2013.  szeptemberi  ülésére  terjessze  elő.  Az előterjesztés  a 
módosított üzleti tervet tartalmazza.

A Pénzügyi  Bizottság   5  igen,  2  tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen,  3  nem  szavazattal  támogatta  az  
előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 203/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét az 1-3. melléklet szerint 
10.087 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2013. december 31.

14. Javaslat a Salgótarján, Vájár út 13. (hrsz:15602/3), Salgó út 42. (hrsz:3127), és Salgó út 
54/E  (hrsz:3139)  számú  épületek  bontására,  valamint  a  Salgótarján  3139  hrsz.-ú  
földingatlan 1556m2  nagyságú  területrészének  telekhatár-rendezéssel  történő  
elidegenítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Vájár út 13., Salgó út 42., Salgó út 54/E szám alatti 
kolóniaépületek bontását a Közgyűlés márciusi határozatával jóváhagyta. A Salgótarján, Vájár út 13. 
(4 db lakás) és a Salgó út 54/E (4 db lakás) szám alatti épületek időközben életveszélyessé váltak,  
ismeretlen személyek megbontották azokat. A Salgó út 42. (4 db lakás) szám alatti épület bontására 
a  Salgó  Vagyon  Kft.  a  bontási  munka  megkezdéséhez  már  korábban  elkészíttette  a  szükséges 
szakvéleményt. Az eltelt időszak alatt ismeretlen személyek az épület tetejét elkezdték megbontani, 
az  élet  –és  balesetveszélyessé  vált,  szükséges  a  bontása.  A bontásokkal  a  lakásállomány 12 db 
lakással csökken.

A Salgó Vagyon Kft.  és  a  Tarjánhő Kft.  egyesülése  következtében a  Salgó Vagyon Kft.  önálló 
Fenntartási  Divíziót  hozott  létre  a  távhőszolgáltatással  és  az  önkormányzati  megrendelésekkel 
kapcsolatos fenntartási munkák koordinálására és elvégzésére, valamint a feladat nagyságrendjéhez 
igazította az anyagbeszerzést és raktározást biztosító központi raktár tevékenységét. A szervezeti 
változás  bővülő raktározási,  logisztikai  feladatok elvégzését  jelenti,  amely a  Salgó úti  telephely 
bővítésével  oldható  meg.  A  Salgó  Vagyon  Kft.  kizárólagos  tulajdonát  képező  3137  hrsz.-on 
nyilvántartott Salgó úti telephely bővítése, a szomszédos 3139 hrsz.-on nyilvántartott Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező  ingatlanból  történő 
területszerzéssel lenne megoldható. A műszaki dokumentáció értelmében a Salgó úti telephelyhez 
átcsatolásra  kerülne  1556  m2 terület  a  szegregációs  területként  megjelölt  Ferenc  telepi  kolónia 
földingatlanából,  melynek  feltétele  a  Salgó  út  54/E  szám  alatti  épületbontás.  A  telekhatár-
rendezéssel érintett ingatlan forgalomképes vagyontárgy. A 3139 hrsz.-ú ingatlan 1556 m2  területű 
ingatlanrészének elidegenítése  telek-kiegészítésként  valósulna  meg nettó  2.000,-  Ft/m2 áron.  Az 
előterjesztés az előbb említett épületek Salgó Vagyon Kft. által elvégzendő bontásához, valamint a 
terület elidegenítéséhez kéri a Közgyűlés jóváhagyását.

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

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

Szám: 204/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlanok tulajdonosi jogait gyakorló szerv 

jóváhagyja  a  Salgótarján,  Vájár  út  13.  (hrsz:  15602/3)  szám  alatti  ingatlan  bontását  a 
Vagyonhasznosítási,  kezelési  kiadások  kiemelt  előirányzat  terhére  legfeljebb  813  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

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlanok tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
jóváhagyja a Salgótarján, Salgó út 42. (hrsz: 3127) szám alatti ingatlan Salgó Vagyon Kft. általi 
bontását a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzat terhére legfeljebb 940 e Ft 
keretösszeg erejéig.  A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját  a 
bontáshoz  szükséges  intézkedések  megtételére,  hatósági  eljárások  lefolytatására,  és  a  bontás 
elvégzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlanok tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
jóváhagyja a Salgótarján, Salgó út 54/E (hrsz: 3139) szám alatti ingatlan életveszély miatti, Salgó 
Vagyon Kft. általi bontását a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzat terhére 
legfeljebb  1.093  e  Ft  keretösszeg  erejéig.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
ügyvezető  igazgatóját  a  bontáshoz  szükséges  intézkedések  megtételére,  hatósági  eljárások 
lefolytatására, és a bontás elvégzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező 3139. hrsz.-ú és 
a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező 3137. hrsz.-ú ingatlanok telekhatárrendezését a határozat 
2. számú mellékletét képező, az ST-SZERPENTIN BT. által T-14/2013. Munkaszámon készített, 
Eny. 101/2013. számú záradékolt változási vázrajz alapján jóváhagyja, a 3139. hrsz.-ú ingatlan 
vázrajz szerinti 1556 m2 területrészét nettó 2.000 Ft/m2, összesen nettó 3.112.000 Ft vételáron 
értékesítésre  kijelöli,  és  jóváhagyja  annak  –  a  Salgó  út  54/E  számú  lakóépület  elbontását 
követően – a Salgó Vagyon Kft. részére történő értékesítését.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megjelölt ingatlanrész telekalakítással 
történő értékesítését tartalmazó megállapodás megkötésére a Salgótarján, Salgó út 54/E (hrsz: 
3139) bontását követően.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztérmi Melinda, polgármester

5. A Közgyűlés a 61/2013. (III.28.) Öh. sz. határozat 2. pontját visszavonja.
Határidő: azonnal

15. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására
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Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a köznevelésre 
vonatkozó  egyéb  jogszabályok  hatálybalépését  követően  szükségessé  válik  az  önkormányzat 
fenntartásában  lévő  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  alapító  okiratának  felülvizsgálata  annak 
érdekében,  hogy  megfeleljen  az  említett  jogszabályokban  foglaltaknak.  A  felülvizsgálat 
eredményeképpen  az  alábbi  lényegi  változások  kerülnek  átvezetésre  az  intézmény  alapító 
okiratában: az új jogszabályok, új fogalmak, új elnevezések  feltüntetése, az elnevezésére vonatkozó 
szabályoknak megfelelően az intézmény nevének pontosítása,  az alapító okirat  bevezető és záró 
rendelkezésinek feltüntetése, a Magyar Államkincstár által kért egyéb pontosítások átvezetése.
Az  alapító  okirat  módosítását  és  az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  a  határozati  javaslat 
melléklete tartalmazza.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta, a Népjóléti  
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 205/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  irányítása  alá  tartozó  Salgótarjáni  Összevont 

Óvoda alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja.
 Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2.  A Közgyűlés  utasítja  az  intézmény  igazgatóját,  hogy az  intézmény Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatában valamint egyéb dokumentumaiban a módosításokat vezessék át.
Felelős: Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetője
Határidő: 2013. október 30.

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

Telek László irodavezető
Határidő: 2013. október 4.

16. Javaslat  a  „Salgótarján-Fülek  Térségi  Tehetségsegítő  Tanács  Egyesület”  részére  
névhasználathoz való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján-Fülek Térségi Tehetségsegítő Tanács Egyesület nevében 
Mocsári  Zoltánné  elnök  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzathoz,  melyben  a  „Salgótarján” 
névhasználat engedélyezését kérte. Az Egyesület évek óta működik városban. Tagjai szervezetek és 
magánszemélyek.  Az  Egyesület  célja  Salgótarján  és  Fülek  városokban  és  környékükön  élő 
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hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása. A tagok ez évben úgy határoztak, hogy hivatalosan, 
civil  szervezetként  is  bejegyeztetik  a  szervezetet,  melyhez  a  Közgyűlés  névhasználathoz  való 
hozzájárulása is szükséges. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Méhes András: Érdeklődik, hogyan lehet az egyesületről többet megtudni, illetve felvenni velük a 
kapcsolatot. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Irodavezető asszony ad információt az egyesületről. Egyébként az 
egyesület vezetője Mocsári Zoltánné pedagógus kolléga. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 206/2013. (IX. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Salgótarján – Fülek Térségi 
Tehetségsegítő Tanács Egyesület” (székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila út 2.) elnevezésében a 
„Salgótarján” megjelölést használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kérdések,  hozzászólások  következnek.  4  képviselő  jelezte 
szándékát.

Dóra Ottó: Ez év szeptemberétől megszüntette az önkormányzat a bérlettámogatást. Akik körzeten 
kívüli iskolába járnak helyi tömegközlekedéssel, semmilyen támogatást nem kaphatnak. A Rákóczi 
Iskola bezárása miatt több tucat gyerek, önhibáján kívül, kénytelen a Kodályba, Petőfibe vagy más 
iskolába  járni.  Ezek  a  gyerekek  a  továbbiakban  nem  jogosultak  kedvezményes  bérlet,  vagy 
bérlettámogatás  igénybevételére.  Kérése  polgármester  asszony,  illetve  jegyző  úr  felé,  hogy 
vizsgálják meg hány gyermek érintett ez ügyben, és ezeknek a gyerekeknek, illetve családoknak a 
korábbi feltételek szerint, a tömegközlekedési támogatást adja meg az önkormányzat. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Rákóczitól  a  Kodályig  nem akkora  a  távolság,  mint  például 
Baglyasról  az  Arany János Iskoláig.  Tájékoztatja  képviselő  urat,  hogy ott  az  alsósokon kívül  a 
felsősök is megkapták a bérlettámogatást, mert úgy ítélték meg, hogy olyan távolságra van, amely 
gyalogos közlekedéssel nehezen áthidalható. Megadja a szót irodavezető asszonynak. 

dr.  Romhányi  Katalin:  Tanévkezdéskor  szembesültek  a  problémával.  A köznevelési  törvény 
értelmében a fenntartónak kell  biztosítani  a  kötelező felvételt  biztosító  iskolába való utaztatást. 
Ennek megfelelően a májusi közgyűlés megszüntette az önkormányzati rendelet, amiről levélben 
tájékoztatták  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központot.  Az  irodára  érkezett  jelzések  után 
fölvették  a  kapcsolatot  a  salgótarjáni  Tankerülettel.  Jelenleg  is  zajlanak  az  egyeztetések,  de 
elsődleges szóbeli információk alapján elmondja, hogy vannak olyan településrészek, ahol az ott élő 
gyerekeknek a fenntartó biztosít  bérletet,  bár ez nem minden településrészre terjed ki.  Várják a 
végső döntést, az írásbeli választ. 
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Dóra Ottó: Egyetért azzal, hogy Baglyasalja és az Arany János Iskola között nagyobb a távolság, 
mint a volt Rákóczi Iskola és a Kodály között, de a Kodályba a Szerpentin útról is járnak gyerekek 
és az sem kis távolság. Amennyiben ez a Klebelsberg hatásköre, akkor erre nyomatékosan fel kell 
hívni a figyelmet. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Véleménye  szerint  a  Hivatal  megtette,  ami  tőle  elvárható  volt. 
További lépéseket a Klebelsbergnek kell tennie. 

Szabó Ferenc Gábor: Többen jelezték neki, hogy korábban ezzel a kedvezménnyel visszaéltek, 
adták-vették a bérleteket. Kérése, amennyiben megszületik a döntés, valóban csak azok vehessék 
igénybe, akik jogosultak rá. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást,  Kakuk Zoltán képviselő úrnak adja 
meg a szót. 

Kakuk  Zoltán  :   Köszönetet  mond  a  VGÜ  Kft.  igazgatójának,  Bodnár  Benedek  úrnak  azért  a 
munkáért, amit a Fáy András körúton végeztek a Csoki üzem romeltakarítása során. 

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

Ercsényi Ferenc: 3 témát érint hozzászólásában. Az első, hogy idén elkezdődött a Blaha Lujza út 
felújítása.  Ennek  minden  lakó  örül,  az  ezzel  járó  kellemetlenséget  a  maga  természetességével 
tudomásul  veszi.  Ugyanakkor  több  odafigyelést  vár  el  a  kivitelező  cégtől.  Amennyiben 
munkálatokat  végeznek  a  házak  előtt  kéri,  hogy  jelezzék  a  lakóknak.  Több  családnak  gondot 
okozott, hogy tájékoztatás híján reggel nem tudtak kiállni autóval az udvarból, vagy munka után 
beállni.
Másik  téma,  amit  jelez,  hogy  az  egyik  közösségi  oldal  hirdetési  felületén  többször  találkozik 
Salgótarján  címerével.  A címert  jogszabályban  meghatározott  módon  lehet  használni.  Kérése, 
jegyző úr felé, hogy ezt vizsgáltassa ki. Végül jelzi, hogy a Förster kép ferdén áll a falon. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ígéretet tesz arra, hogy a kivitelezőnek jelzik a felvetett problémát. 
A Förster képet pedig megigazítják. 

dr. Gaál Zoltán: Megköszöni a jelzést a címerhasználat ügyében. A rendelet értelmében engedélyt 
kell kérni a címerhasználathoz. Intézkedik a szükséges lépések megtételéről. 

Turcsány László: Megköszöni a körzetébe tartozó Fenyvesalja út, és Bátki József út felújítását, 
amiért a lakók nagyon hálásak. Megköszöni polgármester asszonynak a „Zagyva-nap” rendezvény 
támogatását, illetve polgármester asszonynak és a képviselőknek a programokon való részvételt, 
Sári Sándor igazgató úrnak pedig a gazos terület rendbetételét. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ülés bezárása előtt meginvitálja a képviselőket, illetve az ülésen 
résztvevőket a civil kavalkád rendezvényre, mely pénteken délután 2 órakor a Stécé Kávéházban 
lesz megtartva, illetve a péntek délután 5 órakor kezdődő idős világnapi rendezvényre. 

Tájékoztatja a közgyűlést az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” című országos rendezvényről, 
melynek egyik állomása szeptember 28-29-én Salgótarján lesz. Számos, a városból elszármazott 
művész  tér  haza  erre  a  programra.  Itt  lesz  és  fellép  többek  között:  Radics  Gigi,  Alapi  István, 
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Kubinyi Júlia, a Dűvő Zenekar, Havanna Táncstúdió. Fellép műsorával Balázs Fecó, Salgótarján 
kulturális nagykövete is. 

Köszönetet  mond  a  Palóc  Grillszövetségnek,  akik  világrekordra  készülnek  az  óriás  rakott 
káposztával. A program vasárnap 21.30-kor, a Szent Mihály napi pásztortűz gyújtással zárul. Forrást 
a kormány biztosít ezekhez a rendezvényekhez.

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a következő közgyűlés időpontja október 31. Megköszöni a 
közgyűlés munkáját, az ülést berekeszti. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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