
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 31-i 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  13 fő 
van jelen. Fenyvesi Gábor alpolgármester úr később érkezik. Ercsényi Ferenc képviselő  úr halála 
miatt a közgyűlés létszáma ezen az ülésen 14 fő. Megállapítja a határozatképességet. 

Rövid megemlékező beszédet mond Ercsényi Ferenc képviselő úrról.  A közgyűlés 1 perces néma 
felállással adózott emlékének.  

A továbbiakban a tárgysorozatra tesz módosító javaslatot. Javasolja 5. napirendi pontként felvenni a 
„Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési  kötelezettségeinek  2014-2016.  évekre  várható  összegének  megállapítására”  című 
előterjesztést.  Ennek  oka,  hogy  csökkenteni  kellett  az  adósságmegújító  hitel  összegét  annak 
érdekében,  hogy  új  kiírást  tehessen  az  önkormányzat  a  legközelebbi  közbeszerzési  eljárásra. 
Korábban a közgyűlés egy emelt összeget fogadott el, ezért szükséges ennek módosítása. 
30. napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat  az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és 
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnéséhez történő nyilatkozattételre” című 
előterjesztést.  Ennek  oka  a  cég  jogutód  nélküli  megszűnése,  ami  miatt  nyilatkozattételre  van 
szükség.  
Javasolja  továbbá  a  meghívóban  3.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság körzeti megbízotti csoportja átalakításának véleményezésére” című előterjesztés 
levételét,  amit  azzal  indokol,  hogy  a  kapitányság  vezetője  az  anyagküldést  követően  levélben 
jelezte, hogy mégsem tervezik a KMB szolgálat átstruktúrálását.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1./ Javaslat Ercsényi Ferenc részére sírhely adományozására
 Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Tölgyesiné Szamosi Andrea, a Wamsler SE 

 Háztartástechnikai Európai Rt. vezérigazgatója
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3./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  közösségi  együttélés  alapvető  
szabályairól,  valamint  ezek  elmulasztásának  jogkövetkezményeiről  szóló  …/2013.  (…)  
önkormányzati rendelete 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

4./ 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

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

6./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2014.  évi  költségvetésének  koncepciója  és  a  részletes  
költségvetés elkészítésének követelményei
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

7./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.  
(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat „Salgótarján Gazdaságáért”-díj alapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

9./ Javaslat  „Itt  van  az  otthonunk,  itt  van  a  jövőnk!”  ösztöndíjról  szóló  22/2013.  (IV.25.)  
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  településképi  véleményezési  és  
bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

11./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör. sz. rendelet  
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995 (III. 27.) Ör. sz.  
rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

13./ Tájékoztató  a  223/2012.  (X.25.)  Öh.  számú  határozat  végrehajtásának  tapasztalatairól,  
valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  16.  (hrsz:  3750/A/1)  szám  alatti  üzlethelyiség  
bérbeadására  
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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15./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  bérlakások  ingyenes  használatba  adására  a  Klebelsberg  
Intézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat lakás és helyiség művészeti célú ingyenes használatba adására Balogh Balázs András  
részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat  a Salgó Vagyon  Kft.  és az ST Biomassza Erőmű Kft.  közötti  együttműködési és  
hőszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

18./ Javaslat a VGÜ Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására
 Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

19./ Javaslat a Salgótarjáni Értéktár működési szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és  a  Dornyay  Béla  Múzeum  
küldetésnyilatkozatainak elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat  a  Női  Átmeneti  Szálló  felújításának  időtartama  alatt  az  ellátottak  elhelyezésével  
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

23./ Javaslat házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi  és  fogorvosi  körzet  ellátására  vonatkozó  
pályázatok kiírására, valamint a 4. számú házi gyermekorvosi körzet áthelyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

24./ Tájékoztató  a  2013/2014-es  nevelési  év  kezdéséről,  valamint  javaslat  maximális  
csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

25./ Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  létesítmények  
használatáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

26./ Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club sportegyesület férfi labdarúgó csapatainak 2013-
2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27./ Javaslat  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub  sportegyesület  férfi  kosárlabda  csapatainak  2013-
2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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28./ Javaslat iskolai intézményi tanácsokba tagok delegálásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

30./Javaslat az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. jogutód 
nélküli megszűnéséhez történő nyilatkozattételre
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: a Polgármesteri Tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tesz, de előtte 
Dóra Ottó képviselő úrnak adja meg a szót. 

Dóra Ottó: Megköszöni a megemlékezést. Ercsényi Ferencre, valamint a közelgő halottak napjára 
való tekintettel tájékoztatja a közgyűlést frakciója döntéséről, mely szerint a közgyűlés munkájában 
részt vesznek, de a vitákat mellőzik. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni képviselő úr és frakciója  hozzáállását,  amit  maga is 
támogat. 

A polgármesteri tájékoztatót azzal egészíti ki, hogy Salgótarján lett  az Észak-magyarországi régió 
legszebb  települése  az  idei  Virágos  Magyarországért  Környezetszépítő  versenyen.  A  Gyulán 
megtartott eredményhirdetésre Fenyvesi Gábor alpolgármester úr vezette a salgótarjáni delegációt.
Véleménye  szerint  az  öt  régióból  az  egyik  régió  legszebb  településének  lenni  nagy elismerés. 
Ezúton  is  megköszöni  a  Foglalkoztatási  Kft.  minden  munkatársának  azt  a  munkát,  amelyet 
végeznek  a  közterületek,  parkok  rendben  tartásáért,  virágosításáért.  Külön  megköszöni  a 
kertészmérnök hölgy munkáját, illetve a városlakóknak, hogy rendben tartják környezetüket.  

További kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. 
A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Javaslat Ercsényi Ferenc részére sírhely adományozására
 Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztésben  arra  tesz  javaslatot,  hogy Ercsényi  Ferenc 
számára nyughelyet adományozzon a Közgyűlés, illetve vállalja át az eltemettetés költségeit.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 207/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az elhunyt Ercsényi Ferenc önkormányzati képviselő 
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részére a zagyvapálfalvai felső temetőben ingyenes sírhely adományozását, valamint az eltemettetés
költségeinek az önkormányzat által történő kifizetését jóváhagyja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Tölgyesiné Szamosi Andrea, a Wamsler SE 

 Háztartástechnikai Európai Rt. vezérigazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirend tárgyalásánál köszönti Tölgyesiné Szamosi Andreát, a 
Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Rt. vezérigazgatóját. 

Az elmúlt időszakban jó néhány, Salgótarjánban működő céggel kötött az Önkormányzat stratégiai 
megállapodást. Véleménye szerint ezeket a cégeket, amelyek hosszú évek, évtizedek óta munkát 
adnak sok salgótarjáninak, és akik a jövőjüket is Salgótarjánban tervezik, meg kell becsülni. Ezek 
az  együttműködési  megállapodások  annak  a  találkozósornak  a  végén  jönnek  létre,  amelyet  a 
Salgótarjánban  működő  nagy  munkáltatóknál  tettek.  A sorban  most  a  Wamsler  következik.  A 
Wamsler  820  munkavállalót,  és  200  fős  bérelt  munkavállalót  foglalkoztat,  tehát  a  létszám 
meghaladja  az  1000  főt.  A legnagyobb  jövőbe  mutató  gondolat  a  Wamsler  részéről,  hogy  az 
innovációs  fejlesztéseit  Salgótarjánba  helyezte.  Ami  a  stratégiai  megállapodásban  meg  lett 
fogalmazva, akár kihasználva a szabad vállalkozási zóna adta lehetőségeket, akár a kultúra, sport 
területén, adott esetben az ösztöndíjrendszerbe való későbbi bekapcsolódással, véleménye szerint 
jövőbe mutató, és jelzi, hogy a partnerek fontosak egymás számára. 
A cég természetesen nem csak a munkavállalók szempontjából fontos az önkormányzatnak,  hanem 
azért  is,  mert  jelenleg  a  Wamsler  a  legnagyobb  adófizetője  Salgótarjánnak.  Ezért  ajánlja  a 
közgyűlésnek, hogy a stratégiai megállapodás megkötésére adjon felhatalmazást. 

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

Tölgyesiné Szamosi Andrea: Megköszöni a lehetőséget. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 208/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársasággal közötti stratégiai 
együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A stratégiai  megállapodás  aláírásának  idejére  10  perc  szünetet 
rendel el. 
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SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés folytatja munkáját. A jelenlévő képviselők száma 13 
fő, Dóra Ottó képviselő úr még nincs jelen az ülésteremben. 

3./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlésének közösségi  együttélés alapvető  
szabályairól,  valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  szóló …/2013.  (…)  
önkormányzati rendelete 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 
1-jén hatályba lépett felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, rendeletben 
határozhatja  meg a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait,  valamint  ezek  elmulasztásának 
jogkövetkezményeit.  Az  eljárásra  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól  szóló  törvény  szabályai  az  irányadóak.  A  szabályokat  megsértőkkel  szemben  a 
közterület-felügyelők 50.000 forint helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy hatósági eljárás keretében 
150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor.
A  rendelet-tervezetben  meghatározott  magatartási  szabályok  jellemzően  olyan  cselekmények, 
melyekre nézve magasabb rendű jogszabályok nem tartalmaznak szankciót. Ilyenek például a város 
jelképeinek  jogosulatlan  használata,  köztemetők  rendjének,  csendjének  zavarása,  gazos, 
gondozatlan  (télen  havas)  területek,  telkek,  lakóingatlanok  tisztán  tartásáról  nem gondoskodás, 
szeszes italt nem vendéglátás keretében árusító üzletek 22-06 óra közti nyitva tartása,  avar, kerti 
hulladék  égetésének,  valamint  a  zajvédelem  szabályainak  megszegése,  Önkormányzati  zöld 
területen parkolás, tiltott helyen hirdetés, építményekre festés, rajzolás, a felújított Förster Kálmán 
emlékpark és Múzeum tér rongálása.
A rendelet  megalkotásának  másik  oka,  hogy az  Országgyűlés  elfogadta  a  szabálysértésekről,  a 
szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  törvénynek  az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényt, aminek értelmében 
a helyi  önkormányzatok rendeletben kijelölhetik a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a 
kulturális  értékek  védelme  érdekében  a  közterület  meghatározott  azon  részeit,  ahol  az 
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. A törvény módosítása 
2013.  október  15.  napjával  hatályba  lépett.  Az  előzetes  hatásvizsgálat  alapján  kedvező 
következményei  lehetnek  a  rendelet  megalkotásának,  mert  a  közösségi  együttélés  alapvető 
szabályainak betartása elősegíti a lakosság biztonságos, békés együttélését, valamint a közterületek 
tisztaságát, használhatóságát. A jogsértő eljárás tekintetében a polgármester intézkedik a jogsértő 
állapot megszüntetéséről, egyes esetekben pedig közigazgatási bírság kiszabásáról.
A  rendelet-tervezet  társadalmi  egyeztetése  megtörtént,  észrevétel  a  rendőrségtől  érkezett,  az 
életvitelszerűen  megvalósuló  közterületi  tartózkodás  jogellenességét  meghatározó  közterületek 
körének bővítésére.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 10 igen és 4 nem mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 44/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]
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4./ 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  tartalmi  elemei  a  következők:  az  elért 
többletbevételek,  ill.  előirányzatok  közötti  átcsoportosítások rendezése  természetesen  az  érintett 
intézmények  vezetőinek  kezdeményezésére;  az  Általános  tartalékról  történő  átcsoportosítások 
előirányzati rendezése; a Tóstrand területét körülvevő kerítés megújítása, felújítására elkülöníteni 
5,8 eFt-os előirányzat rendezése; a Salgótarján és térsége szennyvízelvezetése 2003-ban megkezdett 
program  lezárulása  a  szennyvíztisztító  telep  korszerűsítése  és  10  éves  futamidőre  felvett  hitel 
visszafizetése;  Salgótarján-Somoskő  település  orvosi  rendelő  felújításához  kapcsolódóan  az 
általános tartalékból történt 5.000 eFt-os kötelezettségvállalás visszapótlása. Megjegyzi, hogy az 
orvosi rendelő felújítása elkészült, hamarosan megtörténik az átadása is; az elmúlt időszakban a 
központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 
kiegészítése jogcímen 54 eFt támogatásban részesült az önkormányzat, melynek rendezése történik 
meg  a  rendelet-módosításban;  szintén  ebből  a  tartalékából  szociális  gyermekjóléti  alapellátás 
támogatására  31  E  Ft-ot  kapott  az  önkormányzat,  ennek  előirányzati  rendezése;  a  központi 
költségvetésből az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatására kapott 2,7 
E Ft előirányzati rendezése; a salgótarjáni Kemping út, 21. számú főút és a Teraszos út közötti 
szakasznak  az  aszfalt  kopóréteg  javításához  kapcsolódóan  egy  új  technológiát  próbált  ki  az 
önkormányzat,  melynek  3,5  milliós  kötelezettségvállalás  visszapótlása  jelenik  meg;  és  a 
Foglalkoztatási Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 1.000 eFt-tal történő megemelése. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  6  
igen  szavazattal,  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  3  nem 
szavazattal  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen, és 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 45/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A felvezetőben már jelezte, hogy az önkormányzat csökkentette az 
adósságmegújító hitel összegét,  így változik a teljes  2014-16. évekre várható összeget bemutató 
táblázat, emiatt szükséges a módosítás. Az előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva a képviselőknek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 209/2013. (X. 31.) 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

6./ Salgótarján Megyei  Jogú Város  2014.  évi  költségvetésének koncepciója  és  a  részletes  
költségvetés elkészítésének követelményei
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Mesterné Berta Ildikó, könyvvizsgáló

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Köszönti a  napirendhez meghívott és megjelent Mesterné Berta 
Ildikó, könyvvizsgáló asszonyt. Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző által elkészített, 
a következő évre vonatkozó költségvetési  koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a 
Közgyűlésnek.  Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  rendelkező  kormányrendelet 
szerint  a  Közgyűlés  a  költségvetési  koncepció  tervezetét  megtárgyalja,  és  határozatot  hoz  a 
költségvetés-készítés további munkálatairól. Ez az előterjesztés ennek a jogszabályi rendelkezésnek 
tesz eleget.
Az önkormányzat  a  2013-as költségvetési  teljesítés alapján próbálta  meghatározni a koncepciót, 
hiszen  a  féléves  teljesítés  már  rendelkezésre  áll,  a  ¾  éves  éves  teljesítést  pedig  a  novemberi 
közgyűlés tárgyalja. A rendelkezésre álló információk  alapján már érzékelhető, hogyan teljesül a 
2013-as év, ennek milyen kihatásai lesznek a 2014-es esztendőre, illetve melyek azok a kötelezően 
elvégzendő feladatok, amelyeket mindenképp meg kell határozni a következő esztendőben. 

A koncepció készítésének alapelve az volt, hogy viszonylag rövid, de lényegre törő és előre mutató 
anyag legyen összeállítva, lehetőség szerint kerülve a számokat. Ezért tartalmazza a felvezető rész 
azoknak az önkormányzati rendeleteknek a felsorolását, amelyek irányadóak a jövő évi költségvetés 
részletes szabályainak tervezésekor.  Így például a  kulturális koncepciót,  lakásgazdálkodási, a civil 
koncepciót.  A  koncepció  minden  egyes  ágazatnak  a  területére  nem  tér  ki  részletesen,  de 
természetesen a költségvetésben pontos szöveges, és számszerű adatok is fognak szerepelni. 
Ismerve a központi költségvetés számadatait is, érzékelhető, hogy például a múzeumok, könyvtárak 
működtetésére,  fenntartására elkülönített  összeg továbbra elegendő lesz.  Tehát,  amit  az államtól 
feladatot kapott az önkormányzat, arra továbbra is biztosítja a forrásokat. Tájékoztatja a közgyűlést 
arról, hogy amit az ez évi költségvetésben nem jelenített meg a központi költségvetés, például a 
helyi közösségi közlekedés támogatása, ez most a 2014. éviben szerepel, méghozzá a 2012. évi 
összeg 1/3-ával jelenik meg. 

A Megyei Jogú Városok jelezték, hogy ennél magasabb összegre tartanak számot, hiszen náluk van 
a közösségi közlekedés legnagyobb összege, illetve a pedagógus életpálya modell bevezetésére ez 
év szeptemberétől megadott 60%-os összeg, akár a jövő évi növelés, illetve a minimálbér növelése 
és  hozzá  igazítása,  hiszen  az  életpálya  modellben  fontos  elemként  szerepel  a  mindenkori 
minimálbérhez  igazítása.  Ezek  mind  megjelennek  a  2014-es  központi  költségvetésben.  Ez 
biztonságot  adhat  az  önkormányzatnak,  hiszen  azt  mutatja,  hogy  a  központi  döntésnek  a 
végrehajtása nem az önkormányzat feladata lesz, hanem ehhez megkapja hozzá a forrást.  Előző 
időszakokban tapasztalható volt, hogy a béremeléshez nem kaptak támogatást az önkormányzatok, 
így a rájuk eső összeget ki kellet gazdálkodni. Megemlíti a közterületek, parkok fenntartására kapott 
központi  támogatást  is,  ami vélhetően alkalmas lesz a feladat ellátására.  Ezek pedig arra adnak 
lehetőséget, hogy az önkormányzat még több forrást tud elkülöníteni a nem kötelező feladatokra, 
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úgy, ahogy a 2013. évben is történt. Például az útfelújításokra elkülönített saját forrású összegek 
esetén, a kultúrára, a sportra, a civil szervezetek támogatására fordított összegek esetén, illetve nem 
csak a koncepció alapján, hanem az általános tartalékból, vagy azokból a forrásokból, amelyeket 
különböző  pályázatokhoz  önerőként  biztosított  az  önkormányzat  a  nagy volumenű  fejlesztések 
megvalósítása érdekében. 
A koncepció  feszes  gazdálkodást  jelenít  meg.  Bízik  abban,  hogy  februárig,  mire  a  részletes 
költségvetést be kell nyújtani, még több információ birtokában lesz az önkormányzat. Példaként 
említi meg az adósságkonszolidációt, hiszen ismert, hogy a különböző önkormányzati szervezetek 
vezetői  a  kormányhoz  fordultak  amiatt,  történjen  meg  az  5.000  fő  fölötti  települések  teljes 
konszolidációja. Ez érintené Salgótarjánt is.  A jelen pillanatban fennálló viszonylag kis összegű 
hitel teljes átvállalása is megtörténhet. Illetve a 2014–es költségvetés továbbra is tartalmaz azon 
önkormányzatok  számára  hozzájárulást,  akik  a  napi  működésüket  nem  tudják  megvalósítani. 
Ezekkel az elvekkel kéri a közgyűlés támogatását a koncepció elfogadására.

A Pénzügyi Bizottság  6 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  Salgótarján  Megyei  Jogú  
Város  2014.  évi  költségvetésének  koncepciója,  és  a  részletes  költségvetés  elkészítésének  
követelményei című előterjesztéssel egyet ért, és a Közgyűlés 2013. október 31-i ülésén tárgyalásra  
javasolja.  A Pénzügyi  Bizottság  felkéri  a  Bizottság Elnökét,  hogy a  határozatot  a  Közgyűlésen  
ismertesse. Határidő a mai nap.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen  szavazattal,  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést,  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  és  3  nem  szavazattal  támogatta  az  előterjesztést,  a 
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta 
az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 210/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepciót megvitatta, és azt 
elfogadta.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének 
összeállítása során a koncepció költségvetés-politikai céljait és a tervkészítési cselekvés irányait 
érvényesítse. Amennyiben a költségvetés hitelforrások nélkül finanszírozandó működtetési feladatai 
fedezeti feltételeinek kialakításához Közgyűlési döntés szükséges, a döntési javaslatot készítse elő, 
és olyan időpontban terjessze a döntéshozó testület elé, hogy hatásai beépülhessenek a végleges 
költségvetésbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a Közgazdasági Iroda vezetőjének és munkatársainak 
a  koncepció elkészítését.  Felkéri  Jegyző Urat  és a Közgazdasági  Irodát  a részletes költségvetés 
kidolgozására.

7./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  
13/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés májusi határozatával döntött arról, hogy a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény és a végrehajtására megalkotott, a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján  a  Salgótarján  közigazgatási  területén  létrejött  és  létrehozott  nemzeti  értékeknek  a 
számbavétele,  azok  adatainak  gyűjtése  és  nyilvántartása  céljából  2013.  október  1-jei  hatállyal 
létrehozza a Salgótarjáni Értéktárat. A Határozat értelmében a Salgótarjáni Értéktár működtetését, 
adminisztrációs feladatainak ellátását, az értékek feldolgozását és nyilvántartását a Balassi Bálint 
Megyei  Könyvtár  végzi.  Könyvtár  igazgatója  figyelembe  véve  a  Kormányrendelet  3.  §-ában 
foglaltakat,  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Népjóléti  Irodájának 
közreműködésével, elkészítette az Értéktár működési szabályzatának tervezetét, valamint 2013. évi 
munkatervét,  és  benyújtotta  a  fenntartóhoz  jóváhagyásra.  A fenntartónak  szükséges  dönteni  a 
Salgótarjáni  Értéktár  tevékenységéről  és  működéséről  szóló  beszámoló  elfogadásáról,  amely 
hatáskört a Közgyűlés a Népjóléti Bizottságra kíván átruházni. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6  
igen szavazattal támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 9 igen és 2 tartózkodás mellett  
támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 46/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

8./ Javaslat „Salgótarján Gazdaságáért”-díj alapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város születésnapján, január 27-én kapják meg a kitüntetettek 
azokat a díjakat, amelyekről a közgyűlés döntött. Így például a Díszpolgári, a Városért, illetve a 
különböző  ágazatok  egyes  területén  kiemelkedő  munkát  végzettek  elismeréséért  járó  díjakat. 
Javasolja,  hogy a gazdaság szereplői  számára  is  alapítson díjat  a  közgyűlés.  Eddig  a  gazdaság 
szereplői számára egy díjat alapított a közgyűlés, ez a Kultúra Mecénása nevet viselő díj.  Jelen 
javaslata a gazdaságfejlesztésben, a gazdasági életben, a gazdasági fejlődésben kiemelkedő szerepet 
játszó, kimagasló gazdasági eredményeket elérő, és olyan fejlesztési programot megfogalmazó és 
megvalósító szervezeteket, cégeket díjazná, akikre számíthat a város az elkövetkező időszakban. 
Javaslata  elfogadása  esetén,  az  önkormányzat  által  alapított  kitüntető  címről  és  díjról  szóló 
önkormányzati rendeletet kell módosítani. 

A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen,  3  tartózkodás  mellett  
támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság  egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Szabó Ferenc: Örömét fejezi ki, hogy a díjjal a gazdaság helyi szereplői részére az önkormányzat 
kifejezheti elismerését. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[A 47/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

9./ Javaslat „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.)  
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A közgyűlés az  áprilisi  ülésén alkotta  meg rendeletét,  melyben 
ösztöndíj létrehozásáról döntött. Ennek értelmében havi 50.000 Ft-tal támogatja a város  azokat a 
fiatalokat a felsőoktatási képzésük teljes idejére, akik vállalják, hogy visszajönnek Salgótarjánba 
dolgozni és van olyan munkatáltó aki fogadja őket. 
A pályázatot  első  ízben  a  2013/2014-es  tanévre  lett  meghirdetve.  A benyújtási  határidő  2013. 
szeptember 20. volt. 17-en pályáztak az ösztöndíjra. Az elmúlt napokban megtörtént a pályázók, 
bizottság általi meghallgatása. A pályázók között voltak olyanok is, akik korábban érettségiztek, 
jelenleg már felsőoktatási intézmény hallgatói. Ezért, Dóra Ottó képviselő úr korábbi észrevételét 
támogatva,  javasolja  a  közgyűlésnek a  rendelet-módosítását.  A bizottság javaslata  alapján 7 főt 
támogathatna a város, akiknek már a munkáltatójuk is megvan. 
A közgyűlési  felhatalmazás alapján a szerződések  ünnepélyes  aláírása november 8-án,  pénteken 
13.00 órakor lesz. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Megjegyzi, hogy a cégek részéről nagyon pozitív a fogadtatás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 48/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

10./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településképi véleményezési és 
bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  egységes  településkép  igényes  alakítása,  a  helyi  építészeti 
sajátosságok  és  értékek,  valamint  a  települési  arculat  védelme,  továbbá  a  városépítészeti 
illeszkedéssel  és  a  településfejlesztési  célokkal  összefüggő  követelmények  kiegyensúlyozott 
érvényesítése érdekében három új eljárással bővült a települési önkormányzatok eszköztára a 2013. 
évi építésügyi jogszabályváltozások eredményeként. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló  törvény,  valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési 
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  kormányrendelet  hatalmazza  fel  az  önkormányzatot  a  településképi 
eljárások - azaz a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás, valamint a 
településképi kötelezési eljárás - helyi szabályainak megalkotására. A rendelet megalkotása olyan 
lehetőséget ad, mellyel élve az önkormányzat a saját elvárásai alapján határozhatja meg az épített 
környezet színvonalát és a településkép sajátosságait. 
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Az  Önkormányzat a 2013. február 21-i közgyűlésén fogadta el a településképi véleményezési és 
bejelentési eljárásról szóló helyi rendeletét. A helyi rendeletet szükséges kiegészíteni azzal, hogy az 
önkormányzat polgármestere lehetőséget kapjon arra, hogy a településképi bejelentési eljáráshoz, 
illetve  a  településképet  rontó  reklámok,  cégérek  megszüntetéséhez,  továbbá  a  helyi  építészeti 
értékvédelemmel  összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez  kapcsolódóan  településképi  kötelezés 
formájában  önkormányzati  hatósági  ügyben  hozott  döntéssel  elrendelhesse  a  szükséges 
intézkedéseket. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[A 49/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

11./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör. sz. rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A jelenleg  hatályos  rendelet  alapján,  a  lezárt  Régi  központi 
temetőben egyedül urnás rátemetés engedélyezett korlátlan ideig, koporsós rátemetés csak 2013. 
december 31-ig lehetséges. Számos városlakó jelezte, hogy sírhellyel, illetve sírbolttal rendelkeznek 
a  régi  temetőben,  és  hozzátartozóikat  továbbra  is  oda  szeretnék  temettetni.  Ragaszkodnak  a 
koporsós temetéshez. Javaslatában azt kéri a közgyűléstől, hogy az időbeli megszorítás kerüljön ki a 
rendeletből, azaz a jövő évben is lehessen koporsós rátemetés a régi köztemetőbe. Az engedély csak 
a sírboltra, illetve kettős sírhelyekre vonatkozik, mert az egyes sírhelyek törvényi szabályozás alá 
esnek.
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a halottak napjára való tekintettel a Foglalkoztatási Kft. ügyeletet 
tart, délután 15-19-ig lehet az ügyeket intézni, illetve hosszabbított nyitva tartás lesz a temetőkben 
az ünnepre való tekintettel. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[Az 50/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

12./ Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995 (III. 27.) Ör. 
sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  2011.  októberében  jóváhagyta  "Az  utcán  élő 
hajléktalan  személyek  társadalmi  visszailleszkedésének,  foglalkoztathatóságának  elősegítése, 
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sikeres  munkaerő-piaci  integrációjának  megalapozására"  című  pályázati  felhívás  keretében  a 
Egészségügyi - Szociális Központ  „Völgyvárosi menedék” című pályázatának benyújtását.  A 20 
fős célcsoport számára komplex szolgáltatás nyújtása történik,  ami segíti  integrációjukat:  hajlék 
biztosítása,  képzés,  és  munkaügyi  helyzetük  rendezésének  elősegítésével.  Az  Önkormányzat  a 
tulajdonában lévő „garzonház”-ban biztosította a 20 fős csoportnak a lakhatását. A projekt 30.000,- 
Ft/fő lakhatási támogatást engedett elszámolni. Az Egészségügyi-Szociális Központ 10 lakást bérel 
a Salgó Vagyon Kft-től 2012.09.01. – 2013.10.31. napjáig, melyben lakásonként a projektbe bevont 
személyek közül 2-2 fő került elhelyezésre. Az intézmény év elején azzal kereste meg a céget, hogy 
a  rezsiköltség  nem  elszámolható  a  pályázatban,  ezért  a  lakások  bérleti  díját  célszerű  úgy 
megállapítani, hogy az tartalmazza a rezsiköltséget is. A kérésnek eleget téve a Közgyűlés a 2013.  
januári ülésén módosította az intézmény által bérelt lakások bérleti díját 877,- Ft/m2/hó-ról 2.069,- 
Ft/m2/hó-ra,  mely  tartalmazta  azok  közüzemi  költségeit  is.  Mivel  a  projekt  megvalósítása  és  a 
szerződés időtartama 2013. október 31. napjával lejár, ezért szükséges a korábbi díjak visszaállítása. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
[Az 51/2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi]

13./ Tájékoztató a 223/2012. (X.25.) Öh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól,  
valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának meghatározására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés a 2012. októberi ülésén a korábban jóváhagyott elvet 
követve  az  üresen  álló,  nem  kedvezményes  bérleti  díjú  helyiségek  esetében  új  bérleti  díjat 
határozott meg, mely az akkor érvényes bérleti díj 50%-a volt. A 200 m2 terület alatti helyiségekre 
új bérleti díjat határozott meg, az addig alkalmazott bérleti díjak 70%-ában azzal, hogy a tartozással 
rendelkező  használó  a  döntés  előtt  érvényes  bérleti  díj  30%-ának  megfelelő  összeget  havonta 
törlesztésként  fizesse  meg  a  csökkentett  havi  bérleti  díj  mellett.  A javaslat  az  üres  helyiségek 
számának csökkentését, a hátralékállomány mérséklését és a hosszabb ideje bérleti jogviszonnyal 
rendelkező vállalkozói szektor költségterheinek enyhítését célozta meg. Az üres helyiségek száma 
nem csökkent, a hátralékállomány 2012. december 31-hez képest közel 3 millió forinttal csökkent, a 
város a bérleti díj csökkentésével a vállalkozókat 24.000 e Ft-tal segítette. Annak ellenére, hogy a 
korábbi intézkedés részben hozta a várt  eredményeket,  a Salgó Vagyon Kft.  javasolja a Tisztelt 
Közgyűlésnek, hogy a 2012. októberében jóváhagyott döntésnek megfelelően, csökkentett bérleti 
díjakkal és feltételekkel adja továbbra is bérbe a nem lakáscélú helyiségeit.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 211/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem lakáscélú helyiségek hasznosításáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 223/2012.(X.25.) Öh. számú határozatban (a 
továbbiakban: Határozat) foglalt bérleti díjak alkalmazását a Határozat 1-2. mellékletében 
meghatározott helyiségek tekintetében a Határozat 2-3. pontjaiban meghatározott feltételek mellett 
2013. november 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő időben jóváhagyja. A Közgyűlés 
felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

3./ A Közgyűlés utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy jelen határozat 
végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót a Közgyűlés 2014. októberi ülésére terjessze elő. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

14./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  16.  (hrsz:  3750/A/1)  szám  alatti  üzlethelyiség  
bérbeadására  
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. bérleti szerződést kötött 1993. augusztus 01. 
napján  a  Kereskedelmi  és  Hitelbank  Zrt.-vel  az  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező 
Salgótarján,  Fő tér  9.,  természetben Rákóczi  út  16.  szám alatt  található,  214 m2  –es nem lakás 
céljára szolgáló  helyiségre, szolgáltatási tevékenység folytatása céljából. Bérlő az ingatlanra 2013. 
december 31. napjáig érvényes jogviszonnyal rendelkezik, melyre 939.270,- Ft/hó bérleti díjat fizet. 
A bank  képviselője  azzal  kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft-t,  hogy a  hamarosan  lejáró  bérleti 
szerződésüket a továbbiakban újabb 5 évre szeretnék meghosszabbítani, valamint kérték a jelenlegi 
bérleti  díj  10%-os  csökkentését.  A bank  további  hosszabb  távú  bérleti  szándékát  támogatja  az 
önkormányzat, ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy támogassa az ingatlan 2014. január 01. napjától 
5 éves határozott időtartamra történő bérbeadását a mellékelt bérleti szerződés szerint. Javasolja 
továbbá, hogy helyt adva a bank kérésének, a közgyűlés az ingatlan bérleti díját a jelenlegi bruttó 
939.279,- Ft/hó helyett bruttó 845.343,- Ft/hó összegben állapítsa meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 212/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  földhivatali  nyilvántartásban  3750/A/1  hrsz-ú, 
Salgótarján, Fő tér 9., természetben Salgótarján, Rákóczi út 16. szám alatti ingatlanát bérbe adja a 
Kereskedelmi  és  Hitelbank  Zrt.  (1095  Budapest,  Lechner  Ödön  fasor  9.,  Cg:  01-10-041043, 
adószám:  10195664-4-44,  csoportazonosító:  17780120-5-43)  nevében  eljáró  K&H 
Csoportszolgáltató  Kft. (1095  Budapest,  Lechner  Ödön  fasor  9.,  Cg:  01-09-671000,  adószám: 
12372443-4-43., bankszámlaszám: 10404027-40200211-00000000, képviseli: dr. Sándor Marianna, 
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Laboranovics György ügyvezető igazgatók) részére 2014. január 01. napjától 2018. december 31. 
napjáig 5 éves határozott időtartamra 845.343,- Ft/hó bérleti díjon a határozat mellékletét képező 
szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

15./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  bérlakások  ingyenes  használatba  adására  a  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A köznevelési  feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján, Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  fenntartói  feladatait  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ  Salgótarjáni 
Tankerülete  vette  át.  A Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ  Salgótarjáni  Tankerületének 
igazgatója  megkereste a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy  néhány  önkormányzati  tulajdonú  lakást, 
továbbra is szeretne bérelni a tankerület  2013. november 1. napjától 2014. október 31. napjáig, 
kifejezetten idegen nyelvi lektorok számára. Fenntartóként az önkormányzat is támogatta ezeknek a 
lakásoknak a bérbeadását. A Központi Általános Iskola és Diákotthon idegennyelvi lektorra számára 
a Salgótarján, Alagút út 10. szám alatti lakást, illetve a Bolyai Gimnázium angol nyelvi lektora 
számára, az Erzsébet tér 2. számban kérnek lakást. Javasolja a kérelem támogatását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 213/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (13) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától – 2014. október 31. napjáig egy éves 
időtartamra  ingyenesen használatba adja  a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  (116009) – 
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Camille Lucy Jean Sakamoto nevű tanára – 
részére a Salgótarján, Alagút út 10. 3/12. szám alatti bérlakást a közüzemi költségek megfizetése 
mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (13) bekezdése alapján 2013. november 1. napjától – 2014. október 31. napjáig egy éves 
időtartamra  ingyenesen  használatba  adja  Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ  (116003)  – 
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola Luke Seth Skeen nevű tanára – részére a Salgótarján, 
Erzsébet tér 2. XIII./6. szám alatti bérlakást a közüzemi költségek megfizetése mellett.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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16./ Javaslat lakás és helyiség művészeti célú ingyenes használatba adására Balogh Balázs  
András részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  2010.  szeptemberi  határozatával  jóváhagyta  az 
előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás megkötését határozatlan időre Balogh Balázs 
András  festőművésszel,  melyben  az  önkormányzat  támogatja  a  festőművész  művészeti 
tevékenységét  a  roma kultúra  értékeinek  ápolásához és  népszerűsítéséhez  kapcsolódóan.  Ennek 
keretében az önkormányzat vállalta, hogy lehetőségeihez mérten a művésznek helyiséget biztosít 
tevékenysége végzéséhez, valamint önkormányzati lakást biztosít lakhatása elősegítése érdekében. 
A Közgyűlés a művész részére 2010. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig ingyenesen 
használatba adta a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 16/4. szám alatti önkormányzati lakást, valamint a 
Salgótarján, Rákóczi út 31. szám alatti, 3921/A/7 hrsz.-ú 22 m2-es alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése mindkét esetben a festőművész 
kötelezettsége.  A szerződések lejártak,  ezért  javasolja  azok meghosszabbítását  2013.  október  1. 
napjától 2014. szeptember 30. napjáig.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 214/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz 
jutás helyi támogatásáról szóló 36/1993. (XII.20.) Ör. sz. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján 2013. 
október 1. napjától – 2014. szeptember 30. napjáig egy éves időtartamra ingyenes használatba adja 
Balogh  Balázs  András  festőművész  részére  a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  16/4  szám  alatti 
önkormányzati lakást, valamint a Salgótarján, Rákóczi út 31. szám alatti, 3921/A/7 hrsz-ú, 22 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek Balogh Balázs András által 
történő megfizetése mellett.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződések megkötésére.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

17./ Javaslat a Salgó Vagyon  Kft. és az ST Biomassza Erőmű Kft. közötti együttműködési és 
hőszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az ST Biomassza Erőmű Kft.  és  a  Tarjánhő Kft.  között  2009. 
decemberében együttműködési és hőszolgáltatási szerződés jött létre. A szerződés alapját képezte a 
szolgáltató által a városban megvalósítandó biomassza erőmű kapacitásának lekötése, valamint a 
távhőrendszer  kiszolgálása  olcsóbb  energiaforrás  felhasználásával.  A beruházást  a  szolgáltató  a 
tervezett  határidőre nem tudta megvalósítani.  A szerződésben rögzített  egy év türelmi idő ez év 
november  hónapban  le  fog  járni,  ezáltal  a  megkötött  szerződésnek  az  abban  foglalt  feltételek 
melletti  teljesítése  ellehetetlenült.  Az ST Biomassza  Erőmű Kft.  kérte  a  szerződés  megújítását, 
egyúttal új alapokra történő helyezését. Indokai szerint a beruházás megvalósítására a fejlesztési 
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pályázat kiírójától további haladékot kapott, valamint tőkeerős befektető szállt be az üzletbe, ezáltal  
biztosított az erőmű megvalósítása az új határidőnek megfelelően. A beruházás kapcsán az ingatlan 
megvásárlásra került és az erőmű rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jelenleg a kivitelezőkkel 
való tárgyalások fázisában vannak. Az erőmű tervezett próbaüzeme 2014. augusztus 31-től várható.
Többfordulós  tárgyalás  eredményeként  sikerült  egy mindkét  fél  számára elfogadható szerződés-
tervezetet  elkészíteni,  és  a  közgyűlés  elé  jóváhagyásra  előterjeszteni.A  biomassza  erőmű 
megvalósítása  több tekintetben  előnyös  a  város  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  számára.  Növekszik  a 
távhőszolgáltató rendszer biztonsága, a háromoldalú vételezési lehetőség felhasználásával, hiszen 
továbbra is életben lesznek a saját erőforrások, illetve Perkons Kft.-vel, a Salgó-Vagyon Kft.-vel 
megkötött,  jelenleg  is  élő  szerződéssel,  illetve  most  már  a  Biomassza  erőművel.  A Biomassza 
Erőmű egy olcsóbb energiaforrást jelent, ezáltal javul a távhőszolgáltató rendszer versenyképessége 
az  alternatív  fűtési  rendszerekkel  szemben.  Illetve  egy  nagyobb  kapacitáslehetőség  további 
fejlesztéseket tud biztosítani, megoldja a távhőrendszer bővítését akár a lakossági, akár a  közületek 
irányába. Nem titkolt cél, hogy a Beszterce lakótelepet, illetve a déli ipar területet szeretné a Salgó 
Vagyon megcélozni a távhőszolgáltatás vonatkozásában. A beruházás nemcsak jelentős tőkét juttat a 
térségbe,  hanem  új  munkahelyeket  is  teremt  az  erőmű  működtetésében,  valamint  a  térségből 
beszállítandó biomassza előállításához folyamatosan kapcsolódóan. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 215/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az ST Biomassza Erőmű Kft. 
közötti ,,Együttműködési és hőszolgáltatási szerződés”-t az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és 
felhatalmazza Tatár Csaba ügyvezető igazgatót a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 8.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. és az ST Biomassza Erőmű Kft. közötti, a Salgó Vagyon Kft. 
tulajdonát képező Deutz TBG 620 V16K típusú gázmotor eladására vonatkozó adásvételi szerződést 
a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Tatár Csaba ügyvezető igazgatót a szerződés 
aláírására.
Határidő: 2013. november 8.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

18./ Javaslat a VGÜ Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására
 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 Társulás Társulási Megállapodásába beépített üzemeltetési koncepció 
alapján a Társulás teljes működési területén (51 település közigazgatási területén) a VGÜ Kft. lesz 
kijelölve  közszolgáltatóként.  A  kijelöléshez  szükséges  volt  az,  hogy  a  Társulás  részesedést 
szerezzen  a  VGÜ  Kft.-ben.  A Társulási  Megállapodásnak  megfelelően  a  VGÜ  Kft.  bevonja 

17



szerződéses keretek között a teljesítésbe a bátonyterenyei és a pásztói hulladékgazdálkodási cégeket 
a 2012. június 30-án fennálló szolgáltatási körzeteik területén.
A Közgyűlés  augusztusi  ülésén  döntött  arról,  hogy  a  VGÜ  Kft.  üzletrészét  felosztja  egy,  az 
Önkormányzata  tulajdonában  maradó  102.000.000  Ft   névértékű  üzletrészre,  valamint  egy,  a 
Társulásnak értékesítendő 1.000.000 Ft névértékű üzletrészre, és jóváhagyta az üzletrész adásvételi 
szerződést.  Az  értékesítéssel  a  Társulás  a  VGÜ  Kft.  tagjává  vált,  jelenleg  tehát  a  Társulás  a 
közbeszerzésekről  szóló  törvény  szerinti  ajánlatkérőként  már  kijelölheti  a  céget  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a Társulás teljes területén. Szintén a fent említett 
határozattal döntött a Közgyűlés a VGÜ Kft. nonprofittá alakításáról, amire azért volt szükség, mert 
a  törvény  alapján  2014.  január  1.  napjától  kizárólag  nonprofit  gazdasági  társaságok  lehetnek 
közszolgáltatók.  Tekintve azt  a tényt,  hogy önkormányzatunk a VGÜ Kft.  99%-os tulajdonosa, 
szükséges a Közgyűlésnek dönteni arról, hogy javasolja a cég taggyűlésének, hogy a Társulással 
kötendő  szerződést hagyja jóvá és hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót a szerződés aláírására. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Dóra Ottó képviselő úr szavazás előtt elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma: 13 fő.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 216/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VGÜ  Kft.)  tagja  javasolja  a  VGÜ  Kft. 
taggyűlésének, hogy a Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  (a  továbbiakban: 
Társulás) és a VGÜ Kft. között kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az 
1. melléklet szerint hagyja jóvá és hatalmazza fel az ügyvezető igazgatót annak aláírására.

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VGÜ  Kft.)  tagja  javasolja  a  VGÜ  Kft. 
taggyűlésének, hogy utasítsa az ügyvezető  igazgatót  a  közszolgáltatási  szerződésben 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
szolgáltatási koncesszió tárgyban. 
Határidő: a VGÜ Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat a Salgótarjáni Értéktár működési szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A  közgyűlés májusi ülésén  létrehozott  Értéktár működtetését és 
adminisztrációs  feladatainak  ellátását  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár végzi.  A  működési 
szabályzat az elfogadás után válik érvényessé és elérhetővé a könyvtár honlapján. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 9  
igen, 2 tartózkodással támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 217/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti  értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.  (IV.  16.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  Közgyűlés  135/2013.(V.30.)  Öh.  sz.  határozata 
alapján  jóváhagyja  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  által  működtetett  Salgótarjáni  Értéktár 
működési szabályzatát az 1. melléklet szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

20./ Javaslat  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és  a  Dornyay  Béla  Múzeum  
küldetésnyilatkozatainak elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A vonatkozó  törvény  alapján  az  önkormányzat  fenntartásában 
működő  könyvtárnak  és  múzeumnak  a  fenntartó  által  jóváhagyott  küldetésnyilatkozattal  kell 
rendelkeznie,  amely alapján szakmai  tevékenységét  folytatja.  A törvény szerint  a  könyvtár  és a 
múzeum küldetésnyilatkozata olyan tömör, rövid, szakmai tevékenységét megalapozó dokumentum, 
amely megfogalmazza az intézmény létezésének célját. Kijelöli helyi társadalmi szerepvállalásának 
stratégiai céljait, nem tartalmaz konkrét időtávi célokat, feladatokat. A küldetésnyilatkozat lényegét 
nagyon  jól  kifejezi  a  gyakran  használt  másik  elnevezése:  a  misszió.  Az  önkormányzat 
fenntartásában  működő  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  és  a  Dornyay  Béla  Múzeum 
küldetésnyilatkozatainak  tervezetét  a  határozati  javaslat  1.  és  2.  melléklete  tartalmazza. A 
küldetésnyilatkozatok az elfogadás után válnak érvényessé és elérhetővé az intézmények honlapján.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 218/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
jóváhagyja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár küldetésnyilatkozatát az 1. melléklet szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A Közgyűlés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997.  évi  CXL.  törvény 42.§ (4)  bekezdés  b)  pontja  alapján jóváhagyja  a  Dornyay Béla 
Múzeum küldetésnyilatkozatát a 2. melléklet szerint. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

Dóra Ottó képviselő úr visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 14 fő.
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21./ Javaslat  egyes  szociális  szolgáltatások  finanszírozására  vonatkozó  döntések  
meghozatalára  
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Júliustól  új  neve  van  a  Kistérségi  Társulásnak.  Salgótarján  és 
Térsége  Önkormányzatainak  Társulása.  Ez  a  Társulás  tartja  fenn  az  Egészségügyi-Szociális 
Központot, és ezáltal működteti a támogató szolgáltatást,  a pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi  ellátást,  a  szenvedélybetegek  részére  nyújtott  alacsony  küszöbű  ellátást,  valamint  a 
szenvedélybetegek részére nyújtott  közösségi ellátást.  Mind a négy szolgálat  pályázati  forrásból 
finanszírozott.  A Társulás, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között a 2013. 
évre  egy  finanszírozási  szerződés  kötettett  meg.  Az  ellátások  pályázati  fenntartásának  időbeli 
kötelezettsége  2014.  december  31.  Jogszabályváltozás  miatt  már  nem  a  Társulással,  hanem  a 
Társulást vezető Önkormányzattal kell ezeket az együttműködéseket megkötni. Fentiek miatt kéri a 
határozati javaslat elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 219/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) között a
- támogató szolgáltatás,
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásának,
- szenvedélybetegek közösségi ellátásának, valamint
- pszichiátriai betegek közösségi ellátásának

finanszírozására  vonatkozó  szerződések  megkötéséhez  szükséges,  a  határozat  1-12. 
mellékletében szereplő jognyilatkozatokat és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ A Közgyűlés  felhatalmazza a polgármestert  a Hivatal  és a  Salgótarjáni  Kistérség Többcélú 
Társulása  között  2013.  januárjában a  határozati  javaslat  1.  pontjában nevesített  feladatok 2013. 
január  01–2013. december 31.  közötti  időtartamra vonatkozó ellátásának finanszírozására kötött 
szerződések  olyan  tartalmú  módosításának  aláírására,  melynek  értelmében  a  támogatást  az 
Önkormányzatnak folyósítják és azzal az Önkormányzat számol el.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ A Közgyűlés  az  Önkormányzat,  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása, 
valamint az Egészségügyi-Szociális Központ közötti, az 1. pontban nevezett feladatok ellátásáról 
rendelkező megállapodást a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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22./ Javaslat a Női Átmeneti Szálló felújításának időtartama alatt az ellátottak elhelyezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, Hősök út 35. szám alatti telephelyen működő Női 
Átmeneti  Szálló  épülete  -  az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  benyújtott  sikeres  pályázatnak 
köszönhetően - felújításra kerül. A felújítás közel 8 hónapot vesz igénybe, erre az időtartamra a 
feladatellátást ideiglenesen át kell helyezni.A Salgó Vagyon Kft.-vel folytatott egyeztetések alapján 
az  elhelyezésre  megfelelő  ingatlannak  bizonyultak  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  184.  szám  alatt 
található, Szobabérlők Házában található fsz. 16-17. számú és fsz. 14. számú lakások. Az ingatlanba 
való költözés előtt szükséges az épületrészben karbantartó munkálatok elvégzése, ezen munkálatok 
költségigényének felmérése megtörtént. A várható költség 480.085 Ft. 
A szükséges  berendezési,  felszerelési  tárgyak  helyszínre  történő  szállításáról  az  Egészségügyi-
Szociális  Központ  munkatársai  gondoskodnak.  Az  ideiglenes  feladatellátási  helyként  szolgáló 
ingatlanokra vonatkozóan használatba adásáról szóló megállapodás megkötése szükséges. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 220/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1. A Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott 
Egészségügyi - Szociális Központ között kötendő, Salgótarján, Rákóczi út 184. szám fsz. 14. és fsz.  
16-17. szám alatti, összesen 162 m2 területű, 5270 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról 
szóló  megállapodást  a  hajléktalan  személyek  átmeneti  szállása  feladatellátása  céljából  2013. 
november  1.  napjától  határozott  időre,  a  Új  Széchenyi  terv  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív 
Program  keretében  meghirdetett  TIOP-3.4.2-11/1  kódszámú,  „Önkormányzati,  állami,  egyházi, 
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” c. pályázat keretében megvalósuló 
felújítás időtartamáig az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2./ A  Közgyűlés  az  1.  pontban  meghatározott  ingatlanok  karbantartó  munkálataihoz  az 
önkormányzat  2013.  évi  költségvetésében,  a  Helyi  Önkormányzat  Fejezet,  Városfenntartási  és 
egyéb feladatok, Kiadások, Központi kezelésű előirányzatok, Bérlakások fenntartása előirányzati 
soron 480 e Ft-ot biztosít.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

23./ Javaslat házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi és fogorvosi körzet ellátására vonatkozó  
pályázatok kiírására, valamint a 4. számú házi gyermekorvosi körzet áthelyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 4. számú gyermekorvosi körzetet működtető gyermekorvos 2013. 
december  31-i  hatállyal  felmondta  az  önkormányzattal  kötött  megbízási  szerződését,  ezért  a 
közgyűlésnek  döntenie  kell  a  körzet  további  működtetéséhez  kapcsolódó  teendőkről.  Az 
előterjesztés  ezen  túlmenően  tartalmazza  a  12.  számú  felnőtt  háziorvosi,  valamint  a  7.  számú 
fogorvosi körzet álláshelyének betöltésére irányuló pályázatok kiírását. A két körzet ellátása most 
helyettesítéssel történik. A pályázati felhívásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

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

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni Jambrich Veronika munkáját.  Tájékoztatja a közgyűlést arról, 
hogy a Megyei Kórház Gyerekosztálya fokozott kihívásnak tesz eleget jelenleg is, és várhatóan a 
jövőben  is,  hiszen  Esztergomból,  Budapestről,  Miskolcról  érkező  külsősökkel  biztosítják  a 
szakellátást. Ezért kiemelten fontos a házi-, illetve gyermekorvosi szolgáltatás megerősítése. Ezzel 
sajnos nincs egyedül a város, hiszen Tatabánya, Szeged, Pécs, hasonlóan nehéz cipőben jár. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 221/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1/a. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására vonatkozó pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az 
Egészségügyi  Közlönyben,  a  Nógrád  Megyei  Hírlapban,  a  város  honlapján,  a  Nemzeti 
Közigazgatási  Intézet Közigazgatási  Állásportálján,  továbbá egy országos napilapban közzé kell 
tenni. Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázatot nem nyújtanak be, a  
pályázat Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét meg kell ismételni. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

1/b.  A Közgyűlés a  területi  ellátási  kötelezettség mellett  működő 4.  számú házi  gyermekorvosi 
körzet rendelési helyét (3100 Salgótarján, Újakna út B/1.) 2014. január 1-jétől az 1. számú ifjúság-
egészségügyi  szolgálatnak  helyt  adó,  3100  Salgótarján,  Szerpentin  út  19.  szám  alatt  található 
önkormányzati tulajdonú rendelőbe helyezi át. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

1/c. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a 4. számú házi gyermekorvosi körzet rendelési helyének 
megváltozásáról a lakosság tájékoztatása iránt intézkedjen.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: értelemszerűen

1/d. Amennyiben az 1/a. pontban meghatározott pályázat eredménytelenül zárul, abban az esetben a 
Közgyűlés  a  4.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet  működtetésével  2014.  január  1-jétől  –  a 
Közgyűlés  ellenkező  tartalmú  döntéséig  -  az  Egészségügyi  –Szociális  Központot  bízza  meg, 
egyúttal utasítja az intézmény vezetőjét a körzet működtetésének biztosítása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató
Határidő: értelemszerűen
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2. A Közgyűlés jóváhagyja a 12. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati 
felhívást a 2. melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, a 
Nógrád  Megyei  Hírlapban,  a  város  honlapján,  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet  Közigazgatási 
Állásportálján,  továbbá  egy  országos  napilapban  közzé  kell  tenni.  Amennyiben  a  pályázat 
benyújtására  nyitva  álló  határidőben  pályázatot  nem  nyújtanak  be,  a  pályázat  Egészségügyi 
Közlönyben történő közzétételét meg kell ismételni. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés jóváhagyja a 7. számú fogorvosi körzet fogorvosi háziorvosi körzet ellátására 
vonatkozó  pályázati  felhívást  a  3.  melléklet  szerinti  tartalommal.  A  pályázati  felhívást  az 
Egészségügyi  Közlönyben,  a  Nógrád  Megyei  Hírlapban,  a  város  honlapján,  a  Nemzeti 
Közigazgatási  Intézet Közigazgatási  Állásportálján,  továbbá egy országos napilapban közzé kell 
tenni. Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázatot nem nyújtanak be, a  
pályázat Egészségügyi Közlönyben történő közzétételét meg kell ismételni. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

24./ Tájékoztató  a  2013/2014-es  nevelési  év  kezdéséről,  valamint  javaslat  maximális  
csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztés javaslatot tartalmaz a maximális csoportlétszám 
túllépés  engedélyezésére,  melyet  a  jogalkotó  az  intézményfenntartó  hatáskörébe  utalt.  Kéri  a 
közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést. 

A Népjóléti Bizottság 8 igen, és 3 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 222/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.§ (7) bekezdése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvodában az 1. melléklet szerint engedélyezi a 
maximális csoportlétszámtól való eltérést.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

25./ Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  létesítmények  
használatáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztésben arra tesz javaslatot, hogy a Tankerület számára 
milyen létesítményeket, és milyen módon biztosítson az önkormányzat  annak érdekében, hogy a 
mindennapos testnevelést el tudják látni.  Véleménye szerint a  városban nincs problémás helyzet 
etekintetben, hiszen az intézmények nagy része jól felszerelt, a mindennapos testnevelés felmenő 
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rendszeréhez illeszkedő épület-hálózattal rendelkezik. Természetesen az önkormányzat, a korábbi 
éveknek megfelelően, tudja biztosítani a helyiségeket az iskolák számára. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a Népjóléti  
Bizottság 11 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 223/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Salgótarjáni  Tankerülete  és  a 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  között  kötendő,  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével összefüggő létesítményhasználatról szóló megállapodást az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

26./ Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club sportegyesület férfi labdarúgó csapatainak 
2013-2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat a sportról szóló, és a helyi önkormányzatokról 
szóló  törvény,  valamint  az  önkormányzat  sporttal  kapcsolatos  feladatairól,  a  sportfeladatok 
finanszírozásáról  és  a  sporttámogatás  rendszeréről  szóló  rendelete,  valamint  sportfejlesztési 
koncepciója  értelmében  támogatja  a  sportszervezeteket  pénzbeli  önkormányzati  költségvetési 
támogatással,  illetve  térítésmentes  létesítményhasználat  biztosításával.  Ennek  alapján  az 
önkormányzat kiemelten támogatja a labdarúgás sportágat.  Az önkormányzat által a Salgótarjáni 
Barátok  Torna  Club  részére  nyújtott  pénzbeli  támogatás  folyósítása  az  őszi-tavaszi  bajnoki 
szezonhoz igazodik.
Javasolja, hogy a Salgótarjáni Barátok Torna Club részére a 2013-2014-as bajnoki idényre az Ön
kormányzat 2 m Ft támogatást nyújtson, melyből 1 m Ft-ot az önkormányzat 2013. évi, 1 m Ft-ot  
pedig a 2014. évi költségvetése terhére biztosít. A támogatás célja nemcsak a felnőtt csapat verse
nyeztetése, hanem az egyesület utánpótlás (U14, U15, U17, U21) csapatainak felkészítése, verse
nyeztetése. A vissza nem térítendő pénzbeli támogatáson felül a javaslat alapján az Önkormányzat 4 
db bérlakás térítésmentes használatát biztosítja. A térítésmentes lakás használat értéke 814 e Ft. A 
megállapodás-tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A pontosított támogatási szer
ződés-tervezetet tartalmazó előterjesztés kiegészítést utólagosan lett megküldve. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  támogatta,  a  
Népjóléti  Bizottság egyhangúlag támogatta,  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: 224/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
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1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megvitatta  a  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club 
(továbbiakban:  Egyesület)  támogatását  és  jóváhagyja,  hogy  az  önkormányzat  2000  E  Ft 
önkormányzati  költségvetési  támogatást  biztosítson az Egyesület  részére a Nógrád Megye I.  sz. 
bajnokságában szereplő felnőtt férfi és az U14, U15, U17, U21-es labdarúgó csapatoknak a 2013-
2014-es labdarúgó bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez a határozat 1. mellékletét 
képező támogatási szerződés szerint. Az önkormányzat a költségvetési támogatásból 1 millió Ft-ot a 
2013. évi költségvetése terhére, 1 millió Ft-ot pedig a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés  az  önkormányzati  tulajdonú Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  számú alatt  található 
Garzonház 4 db bérlakását 2013. július 1. – 2014. szeptember 30. napjáig a közüzemi költségek 
sportegyesület által történő megfizetése mellett – az Egyesület részére ingyenes használatba adja.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanok használatba 
adásához szükséges szerződéseket készítse el.
Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. október 31.

3./ A Közgyűlés a 34/2013. (II.21.) Öh. számú határozatot 2013. június 30. napjával hatályon kívül 
helyezi.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

27./ Javaslat a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2013-
2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat kiemelten támogatja a kosárlabda sportágat.  Az 
önkormányzat által a Beszterce Kosárlabda Klub részére nyújtott pénzbeli támogatás folyósítása  az 
őszi-tavaszi bajnoki szezonhoz igazodik.  Javasolja, hogy a Beszterce Kosárlabda Klub részére a 
2013-2014-as bajnoki idényre az Önkormányzat 8 m Ft támogatást nyújtson, melyből 1 m Ft-ot az 
önkormányzat 2013. évi, 7 m  Ft-ot pedig a 2014. évi költségvetése terhére biztosít. A támogatás 
célja nemcsak a felnőtt csapat versenyeztetése, hanem az egyesület utánpótlás (U23, U19, U10-12) 
csapatainak  felkészítése,  versenyeztetése.  A vissza  nem térítendő  pénzbeli  támogatáson  felül  a 
javaslat  alapján  az  Önkormányzat  a  Klub  részére  2014.  június  30.  napjáig  hetente  10,5  óra 
térítésmentes  létesítményhasználatot  biztosít  a  Városi  Sportcsarnokban,  valamint 6  db  bérlakás 
térítésmentes  használatát.  A térítésmentes  létesítményhasználat  értéke  6,3 M Ft,  a  térítésmentes 
lakás  használat  értéke  1.221  e  Ft.  A megállapodás-tervezetét  a  határozati  javaslat  melléklete 
tartalmazza.  A  pontosított  támogatási  szerződés-tervezetet  tartalmazó  előterjesztés  kiegészítést 
utólagosan lett megküldve. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

25



A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 225/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megvitatta  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub 
(továbbiakban:  Egyesület)  támogatását  és  jóváhagyja,  hogy  az  önkormányzat  8  millió  Ft 
önkormányzati költségvetési támogatást biztosítson az Egyesület részére az NB I/B-ben szereplő 
felnőtt  férfi  és  az  U11-12,  U20,  U23-as  kosárlabda  csapatoknak  a  2013-2014-es  kosárlabda 
bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez a határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződés  szerint.  Az  önkormányzat  a  költségvetési  támogatásból  1  millió  Ft-ot  a  2013.  évi 
költségvetése terhére, 7 millió Ft-ot pedig a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ A Közgyűlés  az  önkormányzati  tulajdonú Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  számú alatt  található 
Garzonház 6 db bérlakását 2013. július 1. – 2014. szeptember 30. napjáig, - a közüzemi költségek 
Egyesület által történő megfizetése mellett - az Egyesület részére ingyenes használatba adja.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az ingatlanok használatba 
adásához szükséges szerződéseket készítse el.
Felelős: Tatár Csaba a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. október 31.

28./ Javaslat iskolai intézményi tanácsokba tagok delegálásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, az iskolában a 
helyi  közösségek  érdekeinek  képviseletére  a  szülők,  a  tanulók,  a  nevelőtestület,  az  intézmény 
székhelye  szerinti  települési  önkormányzat,  egyházi  jogi  személyek,  a  helyi  gazdasági  kamarák 
azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Az 
előterjesztés  törvényi kötelezettségnek, és az intézmények megkeresésének tesz eleget. A  mellékelt 
táblázatban van összefoglalva, hogy mely intézményhez mely személyt delegálja az önkormányzat. 

A Népjóléti Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 226/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése az iskolai  intézményi  tanácsokba az alábbi  tagokat 
delegálja:

Intézmény Delegált
Salgótarjáni Általános Iskola és 
Kollégium Fenyvesi Gábor

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Szabó Ferenc
és
dr. Romhányi Katalin
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Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és
Informatikai Szakközépiskola

Turcsány László
és
Tóth Zoltán Zénó

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális
Szakiskola

Szekeres Géza

Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és
Kollégium

Lakatosné Kovács 
Ágnes

Madách Imre Gimnázium és 
Szakközépiskola

dr. Bercsényi Lajos
és
dr. Romhányi Katalin

Táncsics Mihály Közgazdasági,
Ügyviteli,Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari
Szakközépiskola és Szakiskola

Kakuk Zoltán

Váczi Gyula Művészeti Iskola Fenyvesi Gábor
 
29./ Javaslat  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének  

megbízásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közgyűlés  augusztusi  határozatával  pályázatot  hirdetett  a 
Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  igazgató  elnevezésű  magasabb  vezetői 
álláshelyének  betöltésére.  Mérlegelve  a  beérkezett  pályázati  anyagot  és  a  meghallgatáson 
elhangzottakat, a Bizottság Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgató elnevezésű 
magasabb vezetői álláshelyének betöltésére Maruzs Viktória Martinát javasolja kinevezni,  2013. 
november 1. napjától 2018. november 1. napjáig terjedő határozott időre.

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: 227/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 1-jétől 2018. november 1-ig megbízza 
Maruzs  Viktória  Martinát  –  (született:  Salgótarján,  1969.  július  22.,  an.:  Foltán  Ilona)  –  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,  valamint  ennek  végrehajtására 
kiadott  77/1993.  (V.  12.)  Korm.  rendeletben meghatározottak  szerint  425.600.–  Ft  illetménnyel 
(159.515.-  Ft  besorolási  illetménnyel,  további  szakképesítés,  szakképzettség  elismerésével 
összefüggő  12.761.  –  Ft  illetménynövekedéssel,  a  magasabb  vezetői  feladatok  ellátása  idejére 
203.300.- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 50.000.- Ft magasabb vezetői 
pótlékkal)  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetői  feladatainak 
ellátásával.  A  magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvényben  foglaltak  szerint  Maruzs  Viktória  Martina 
vagyonnyilatkozatot tegyen. 
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A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. október 31.

30./ Javaslat az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.  
jogutód nélküli megszűnéséhez történő nyilatkozattételre
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján önkormányzata az Észak-magyarországi régió megyei 
önkormányzataival,  Miskolc  és  Eger  Megyei  Jogú  Városokkal,  valamint  az  érintett  megyék 
Kereskedelmi-és  Iparkamaráival,  a  Területfejlesztési  Tanácsokkal,  illetve  a  regionális 
Idegenforgalmi Bizottsággal közösen 2004-ben létrehozta az Észak-magyarországi Idegenforgalmi 
és  Gazdaságfejlesztési  Kft.-t,  250  e  Ft  törzstőke  befizetéssel.  A  cég  megszűnik,  és  mivel  az 
önkormányzat is tagja volt, ezért szükséges a nyilatkozat megtétele.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 228/2013. (X. 31.) Öh. sz. határozat 
1./  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  (a  továbbiakban:  Közgyűlés),  mint  az  Észak-
magyarországi  Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési  Nonprofit  Kft.  (a  továbbiakban:  Társaság) 
tagja  nyilatkozik,  hogy  a  Társaság  jogutód  nélküli  megszűnése  és  végelszámolása  esetére  a 
Társaság végelszámolása során kiadható vagyonrészre tart igényt.

2./ A Közgyűlés egyetért, hogy a kiadható vagyonrészen felül az üzletrészre eső vagyonrész teljes 
összegéből a Társaság 174 e Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Salgótarján 
Helyi  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment  Közhasznú  Egyesületnek  (Salgótarján,  Fő  tér  5.) 
turisztikai feladatainak támogatására.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társaságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ülésre  interpelláció  nem  érkezett.  Kérdése,  közérdekű 
bejelentése  nincs  senkinek.  Felhívja  a  képviselőtársak  figyelmét,  hogy  a  következő  ülés 
közmeghallgatással  egybekötött  Közgyűlés  lesz,  november  28-án.  Megköszöni  a  közgyűlés 
munkáját, az ülést bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
       polgármester jegyző
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