
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

15. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének közmeghallgatással egybekötött 2013. 
november 28-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  a  rendhagyó  ülésen  megjelent  képviselőket,  Eötvös 
Mihály alpolgármester urat, meghívott vendégeket, a közszolgáltatást végző cégek képviselőit, az 
ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit és az 
érdeklődő  állampolgárokat.  Örömét  fejezi  ki  amiatt,  hogy  szép  számban  jelentek  meg  az 
érdeklődők.  Rendhagyó  az  ülés,  hiszen  közmeghallgatással  egybekötött.  Az  ülés  menetéről  ad 
tájékoztatást.  Javasolja,  hogy először  a  napirendek  tárgyalása  és  elfogadása  történjen  meg,  ezt 
követően pedig rövid prezentáció. Az évértékelést követően lesz lehetősége az állampolgároknak a 
kérdések, közérdekű problémák fölvetésére.

A közmeghallgatás  is  testületi  ülés  keretében történik,  ezért  a  testület  tagjainak határozatképes 
számban kell megjelennie. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 tagjából 13 fő 
van  jelen.  dr.  Ispán  András  képviselő  úr,  az  ülést  megelőzően  bejelentette  távolmaradását. 
Megállapítja a határozatképességet.
A közgyűlés  munkájának  megkezdése  előtt  javaslatot  tesz  a  nemrégiben  elhunyt  képviselőtárs, 
Ercsényi Ferenc megüresedett helyének betöltésére. 
Tájékoztatja a közgyűlést,  hogy Ercsényi Ferenc, a Magyar Szocialista Párt – Tarjáni Városlakó 
Egyesület  kompenzációs  listáján  szerzett  mandátumot.  A  helyi  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek választásáról szóló törvény rendelkezései értelmében, ha a kompenzációs listáról 
megválasztott  képviselő  kiesik,  helyére  az  eredetileg  bejelentett  listáról  a  jelölő  szervezet  által 
bejelentett  jelölt  lép.  Az  Magyar  Szocialista  Párt-Tarjáni  Városlakó  Egyesület  –  a  törvényes 
határidőn belül – a megüresedett képviselői helyre Molnár Károlyt jelölte. 

Felkéri dr. Szénási Zsuzsannát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a megbízólevelet adja át 
Molnár Károly úrnak, ezt követően pedig vegye ki az esküt képviselő úrtól. 

ESKÜTÉTEL

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az eskütételt követően megkéri Molnár Károly urat az esküokmány 
aláírására. Gratulál képviselői tevékenységéhez, erőt és kitartást kíván munkájához. 
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 van jelen, így a közgyűlés határozatképes. 

Elsőként  a  tárgysorozatra  vonatkozóan  tesz  módosító  javaslatot.  Kéri,  hogy a  meghívóban  20. 
napirendi pontként szereplő „ Javaslat a Népjólét Bizottság tagjának, valamint a Pénzügyi Bizottság 
és az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  Bizottság  külsős  tagjainak  megválasztására”  című 
előterjesztést 1. napirendként tárgyalja a közgyűlés.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1./ Javaslat a Népjólét Bizottság tagjának, valamint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi, Jogi és  
Közbeszerzési Bizottság külsős tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2013.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi   
teljesítéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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 a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III.27.) Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

6./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Településrendezési  Tervének a Salgótarján,  Arany  
János és Március 15. utca és környékét érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7./ Javaslat  a  településrendezési  terv  Salgótarján  teljes  területét  érintő  digitális  feldolgozása
véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

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

9./ Javaslat  a  Salgótarján,  2112.  jelű,  21.  számú  főutat  tehermentesítő  út  3+695-6+637  km  
szelvények közötti szakaszának ingatlanrendezéséhez szükséges megállapodások aláírására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

10./ Javaslat  a 1516/15 hrsz.-ú,  állami tulajdonú közterület  önkormányzati  tulajdonba vételéhez  
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
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11./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának  
módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

12./ Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  ingatlanvásárlás  
forrásának biztosítása céljából kötendő kölcsönszerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

13./ Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. (hrsz: 3893/A/4) szám alatti nem lakáscélú helyiség  
értékesítésére, valamint keretbiztosítéki jelzálogjog áthelyezésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  20.  (hrsz:  3750/A/5)  szám  alatti  üzlethelyiség  
bérbeadására  
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15./ Tájékoztató  a  Csarnok  és  Piacigazgatóság  által  bérbe  adott  üzletek bérleti  díjának  
csökkentéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  pályaépítési  programjára  benyújtott  pályázat  
jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

17./ Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club sportegyesület férfi labdarúgó csapatainak 2013-
2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

18./ Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal kötött megbízási szerződések 
módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

19./ Javaslat fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési Erzsébet-utalvány biztosítására 
egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat a „Salgótarjáni Magyar Nóta-és Népzenei Egyesület” részére névhasználathoz való  
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Elsőként a Polgármesteri  Tájékoztató tárgyalására kerül sor.  dr. 
Bercsényi Lajos képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. Megadja neki a szót. 

Dr. Bercsényi Lajos: Közügy kapcsán egy nagy jelentőségű dolgot oszt meg a nyilvánossággal . A 
Szent Lázár Megyei Kórház 800 millió Ft-os konszolidációban részesült. Megköszöni Polgármester 
Asszony közreműködését. A támogatással a Szent Lázár Kórház működését, ezáltal Salgótarján és a 
megye betegeit tudják segíteni. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni képviselő úr tájékoztatását, a köszönő szavakat. Úgy 
véli, hogy a Salgótarjánban működő, megyei feladatokat ellátó Kórháznak nagy szükség volt erre a 
támogatásra a tevékenységéhez. 

A Polgármesteri  Tájékoztató  kiegészítéseként  három  sikeres  pályázatról  számol  be:   Egyrészt 
pozitív elbírálásban részesült az ÁROP-1.A.5.-2013. kódszámú  kiírásra beadott pályázat, melynek 
keretében  az  önkormányzat  –  így  a  Polgármesteri  Hivatal,  a  cégek  és  intézmények  – 
szervezetfejlesztésére tervezett programját kívánja megvalósítani. A pályázat 100 %-os támogatási 
intenzitású, 40 millió Ft-ban részesül az önkormányzat.

A projekt elsődleges szervezetfejlesztési célja az önkormányzat szakmai működési színvonalának 
fejlesztése, az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. A megváltozott 
feladat-ellátási és finanszírozási rendben még nagyobb hangsúlyt kap az, hogy költséghatékonyan 
működtesse  az  önkormányzat  az  intézményeit,  ezért  intézményirányítási,  feladatellátási  és 
gazdálkodási  modell  kialakítása  lett  megtervezve.  Az  új  elvárásokhoz  fejleszteni  kell  meglévő 
kompetenciákat is,  melyet belső képzéssel kívánnak megvalósítani. Cél az új feladatkörnek és a 
lakossági igényeknek megfelelő alkalmazkodó, önfejlesztő, innovatív, nyitott és rugalmas szervezet 
kialakítása. 

Továbbá az önkormányzat az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0041. kódszámú pályázaton 19 920 204 Ft 
támogatást nyert el. A kiírás a közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítését célozza. A pályázat 
támogatja  a  klasszikus  értelemben  vett  társadalmi  párbeszéd  létrejöttét,  a  társadalmi  partnerek 
döntések előkészítésébe történő bevonásával, valamint a közéleti  aktivitás fokozását és ezáltal a 
demokrácia erősítését.

A pályázatot az Önkormányzat a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével való konzorcium 
keretében kívánja  megvalósítani,  melyhez  együttműködő partnereket  keresett  a  közigazgatási,  a 
vállalkozói és a civil szférából. Az együttműködés lehetőséget biztosít a pályázat programjain való 
részvételre, tapasztalatcserére. A különböző programok három témakört ölelnek majd fel: egyrészt a 
fogyatékkal élők helyzetét elemzik a városban és megoldási lehetőségeket keresnek a hiányosságok 
és szükségletek kezelésére. Másrészt foglalkoznak az ifjúság helyzetével, szintén a problémakezelés 
szintjén, illetve a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködési lehetőségeket tárják 
fel. A támogatás formája működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatás, mértéke100 %-os. A projekt futamideje 1 év, 2014. október 31-ig lezárul. 

A harmadik pályázati eredmény, amelyről tájékoztat, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódik, melyet Kormány a 1798/2013. (XI.7.) számú határozatával hagyott 
jóvá.  A pályázat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztésére 2 701 986 263 Ft támogatásban részesült.  Ez a támogatás 51 települést 
érint  Salgótarjánnal együtt.  A pályázat két fordulós volt,  az első fordulóban 64 millió Ft-ból az 
előkészítési  munkák valósultak meg,  most viszont  2 701 986 263 Ft támogatásban részesült  az 
önkormányzat.  Tehát  egy több, mint 2,7 milliárdos támogatás,  és egy 2,9 milliárdot  meghaladó 
beruházás lesz az 51 önkormányzat területén. Ezáltal egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 
épül ki.

További kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. 
A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.
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1./ Javaslat a Népjólét Bizottság tagjának, valamint a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi,  
Jogi és Közbeszerzési Bizottság külsős tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A bizottsági tagcserének több oka van. Az egyik,  Ercsényi Ferenc 
elhunyt képviselő megüresedett mandátumának betöltésével Molnár Károly képviselő lett, és az ő 
külső bizottsági helye üresedett meg.  Az MSZP-TVE a bizottsági tag személyére az anyagküldés 
napjáig  nem  tett  javaslatot,  ez  november  26-án  történt  meg.  A képviselőcsoport  a  Pénzügyi 
Bizottság  külső tagjának Czibik Tibornét javasolta  megválasztani. 
A közgyűlésnek további személyi változást is jóvá kell hagynia. Lovász Gabriella, az Ügyrendi, 
Jogi és Közbeszerzési Bizottság külső tagja 2013. november 8-án kelt nyilatkozatában lemondott 
bizottsági tagságáról. A lemondásra tekintettel Oláh Józsefet javasolja a helyére megválasztani. Az 
előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját kiegészíti Czibik Tiborné 3141 Salgótarján, Tarjáni út 
36. szám alatti lakos adataival.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 229/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Népjóléti  Bizottság  tagjává  Molnár  Károly 

önkormányzati képviselőt 2013. november 28. napjától megválasztja.

2. A  Közgyűlés  –  tekintettel  arra,  hogy  Molnár  Károly  a  Pénzügyi  Bizottság  külső  tagja  a 
továbbiakban települési képviselőként látja el bizottsági tagsági feladatait – a Pénzügyi Bizottság 
külső tagjává Czibik Tibornét, 3141 Salgótarján, Tarjáni út 36. sz. alatti lakost 2013. november 
28. napjától megválasztja.

3. A Közgyűlés  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  külső  tagjává  Oláh József,  3100 
Salgótarján,  Kisfaludy  Sándor  út  16.  szám  alatti  lakost  2013.  november  28.  napjától 
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi    Melinda:   A  képviselő-testület  bizottságának  nem  képviselő  tagja  a 
megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt, az eskü letételéig a bizottság 
tagja nem gyakorolhatja jogait.

Megkéri  Czibik  Tibornét  és  Oláh  Józsefet,  hogy  fáradjanak  előre  és  mondják  utána  az  eskü 
szövegét. 

ESKÜTÉTEL

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Megkéri  Czibik  Tibornét  és  Oláh  Józsefet  az  esküokmány 
aláírására. A Bizottságokban végzendő tevékenységükhöz sok sikert kíván.
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2./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közgyűlés  már  az  előző  üléseken  tárgyalta  és  elfogadta  a 
vállalkozásokkal lefolytatott egyeztetések eredményeként létrejött megállapodásokat a SALGGLAS 
Üvegipari Zrt.-vel, a PIRAZOL Kft.-vel, az SVG-HUNGARY Kft.-vel, majd a Sínia Bútorgyártó 
Kft.-vel,  a MIKROPAKK Kft.-vel,  a Tarján Glass Kft.-vel és a  Wamsler SE Háztartástechnikai 
Európai Részvénytársasággal. Az együttműködési megállapodások megkötésével az önkormányzat 
célja,  hogy új  befektetők,  vállalkozások letelepedésének elősegítése mellett  a városban működő 
vállalkozások  fejlődésének  támogatását,  a  munkahelyek  megőrzését,  bővítésének  biztosítását  és 
ezzel a helyi gazdaság fejlődését is előmozdítsa.  A vállalkozásokkal folytatott újabb egyeztetések 
alkalmával  a  Palóc Nagykereskedelmi Kft. is  egyetértett  a  célkitűzésekkel,  és  jelezte  részvételi 
szándékát  a  stratégiai  együttműködésben.  Figyelembe  véve  a  Palóc  Nagykereskedelmi  Kft. 
Salgótarján gazdaságában betöltött  jelentős  szerepét,  az  önkormányzatnak pénzügyi  és  szociális 
szempontból is elemi érdeke a meglévő kapcsolat erősítése a fenti gazdasági társasággal és vele, 
mint  hosszú  távon  megbízható  partnerrel  számolni.  Ezen  indokok  miatt  kezdeményezi  a  fenti 
gazdasági  társasággal  kötendő  stratégiai  megállapodás  jóváhagyását.  A megállapodás  aláírása 
későbbi időpontban történik meg. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési  
Bizottság 7 igennel 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: 230/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a Palóc Nagykereskedelmi Kft. közötti stratégiai együttműködési megállapodást 
az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének háromnegyed évi  
teljesítéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A háromnegyed éves teljesítés értékelése törvényi kötelezettsége az 
önkormányzatnak.  Az  anyagból  egy  megnyugtató  helyzetkép  jelenik  meg  Salgótarján  2013-as 
költségvetéséről. Egyértelműen látszik a háromnegyed éves teljesítésből, hogy az éves bevételek 
elegendőek  voltak,  vagyis  a  bevételek  fedezték  a  kiadásokat,  és  továbbra  sem  kellett  újabb 
működési  hitelt  felvenni.  Ennek  több  oka  van.  Az  egyik  oka,  hogy egy nagy ellátórendszer  a 
közoktatás  nagy  része  kikerült  az  önkormányzat  feladatellátásból.  Az  állam  vállalta  át  ezt  a 
feladatot, viszont a teljes óvodai rendszer az önkormányzatnál maradt.  Bizonyos intézmény típusok 
működtetése  továbbra  is  az  önkormányzathoz  tartozik,  hiszen  csak  a  fenntartás  került  át  az 
államhoz. 
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Az önkormányzat hiteleinek nagy része sem jelenik már meg a tájékoztatóban, mert az állam 70 %-
ban konszolidálta  azt,  több,  mint  2  milliárd  Ft  hitelt  átvállalva.  A megmaradt  hitel  törlesztését 
részben  megtette  az  önkormányzat,  így  500  milliós  nagyságrendű  működési  hitele  maradt  a 
városnak, mely a felhalmozást is magában foglalja.  Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy 2014. 
február 28-ig az állam konszolidálja a fennmaradó hiteleket is, tehát ez a hitel sem fogja már a 
2014-es esztendőt, és az azt követő éveket terhelni. Így viszonylag jelentős összeggel kalkulálhat az 
önkormányzat a működési hiányok pótlására, adott esetben felhalmozási feladatok ellátására, amely 
pénzösszegek eddig a hitelre lettek fordítva. Ez nagyságrendileg 3-400 millió forintot jelent. Abból 
is  látszik,  hogy  lélegzetvételhez  jutott  a  város,  hogy  a  2013-ban  végzett  útfelújítások  saját 
erőforrásból lettek megfinanszírozva,  mintegy 180 millió Ft-os összegben.  Ehhez a teljesítéshez 
hozzájárult az is, hogy a 2013-as évet pénzmaradvánnyal nyitotta az önkormányzat. 

A számokat  összehasonlítva  a  tavalyi  évvel  látszik,  hogy  az  adóbevételek  vonatkozásában  is 
magasabb  a  teljesítés.  Ez  azt  tükrözi,  hogy  nemcsak  a  város  jutott  levegővételhez,  hanem  a 
vállalkozásoknál is elindult némi fejlődés. Az információk alapján az elmúlt 2 évben ezeknek a 
fejlesztéseknek köszönhetően több, mint 300 új munkahely jött létre Salgótarjánban. 

Az  útfelújítások,  járdák,  lépcsők  építése,  a  park  gondozás,  a  temető  fenntartás  területén  is 
eredményeket ért el a város, ami köszönhető a Foglalkoztatási Kft.-nek is. A közmunkaprogram 
keretében végzett munkájukkal sok kiadást takarít meg az önkormányzat. 

A bizottsági vélemények után átadja a szót Eötvös alpolgármester úrnak, aki részletesen elemezni a 
költségvetési számokat. 

A  Pénzügyi  Bizottság  többsége  elfogadta  a  tájékoztatót,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a tájékoztatót, a Népjóléti Bizottság  kilencen 
szavazattal  támogatta  a  tájékoztatót,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság támogatta a tájékoztatót. 

Eötvös  Mihály: A  2013.  évi  költségvetés  fő  jellemzője,  hogy  a  pénzellátás  stabil  volt,  a 
rendelkezésre  álló  források  biztosították  a  kiadások  finanszírozását.  A  költségvetés  teljesített 
főösszege 7.853 millió forintban realizálódott, amely az előző év hasonló időszakához képest 756 
millió forinttal, 8.9%-kal csökkent. Az előző évhez való viszonyítás nem célszerű, hiszen az előző 
évhez  képest  jelentős  feladatok  kerültek  állami  fenntartásba,  illetve  a  könyvtári  és  a  múzeumi 
feladatokkal  többletkötelezettségek  jelentkeztek.  A  rendelkezésre  álló  módosított  előirányzat 
teljesítési szintje 67,6 %, amely elmarad az időarányos mértéktől. Ennek alapvető oka az, hogy 548 
millió forint előző évi pénzmaradvány és a  643 millió forint hosszú lejáratú hitel igénybevételére 
még nem került sor. A költségvetés kiadási főösszege 7.267 millió forint, amely 950 millió forinttal, 
11,6  %-kal  kisebb  az  előző  év  hasonló  időszakában  realizált  mértéktől.  A  kiadási  főösszeg 
csökkenését a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának 1.728 millió forintot meghaladó 
költségcsökkenése  okozta.  Az éves  kiadási  lehetőség felhasználási  aránya  63,07 %, elmarad az 
időarányos szinttől. A bevételi és a kiadási főösszeg egyenlege 517 millió forint, amely 194 millió 
forinttal több, mint tavaly. Ez az önkormányzat jó likviditási helyzetét bizonyítja. 
Véleménye szerint 2013-ban az önkormányzat gazdálkodásában fordulóponthoz ért, hiszen 2014-től 
az adósságcsapdából kiszabadulva lehetőség nyílik Salgótarján újrapozicionálására. Az elmúlt évek 
költségvetési vitáiban az ellenzéki képviselőtársak az önkormányzat gazdálkodásának összeomlását 
vizionálták,  ezért  röviden  áttekintést  ad  ezekről  a  költségvetési  vitákról.  Idéz  a  költségvetési 
hozzászólásokból.  A 2010. évi költségvetési vitában  Dóra Ottó képviselő úr hozzászólása: „Úgy 
gondolom, ha ezt a költségvetést a Közgyűlés elfogadja, azzal determinálja Salgótarján sorsát. A 
működési hiányt nem lehet hosszú lejáratú hitelből finanszírozni, hiszen a működési hiány jövőre is 
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fenn fog állni ugyanúgy, mint az idén. Az elmúlt 20 év tapasztalata alapján úgy gondolom, hogy az 
új Kormány sem fog az önkormányzattól feladatokat elvenni, forrást visszaadni.”
Részlet  Molnár  Károly  képviselő  hozzászólásából,„A korábbi  és  a  jelenlegi  költségvetés  sem 
alkalmas arra, hogy új pályára állítsa a város működését, megfordítsa a működési hitelállomány és 
adósságszolgálat  egyre  növekvő tendenciáját,  megakadályozza azt  a reális  veszélyt,  hogy az év 
végére csőd biztos érkezzen a városba. A 2010. évi költségvetéssel a város elérte a korlátot. Abban 
az esetben, ha a szükséges változtatások nem történnek meg, az önkormányzat 2011. évre nem tud 
költségvetést  alkotni.”  Hozzáteszi,  hogy  Molnár  képviselő  úr  önkormányzati  csődbiztossal 
kapcsolatos jóslata szerencsére az elmúlt években nem realizálódott. 
Az elmúlt időszakban Salgótarján önkormányzata, felelős gazdálkodásának köszönhetően, nem volt 
csődhelyzetben, ellentétben az országgal, hiszen a szocialista kormányoknak köszönhetően 2008-
ban csak az IMF hitelek segítségével sikerült az államcsődöt elkerülni.
Részlet  Méhes  András  képviselő  úr  hozzászólásából,„Az  elmúlt  években  a  hatalmon  lévő 
kormányok soha nem növelték,  hanem csökkentették az önkormányzatok támogatását. Többször 
elmondtam már azt is, hogy várhatóan a következő kormány sem fogja növelni az önkormányzatok 
támogatását.”  A hozzászólalásokból jól kihallható, hogy a helyi szocialisták 2010-re elfelejtették, 
hogy  2002-től  pártjuk  kormányozta  az  országot.  Véleménye  szerint  érdemes  emlékeztetni  a 
szocialista  képviselőtársakat  kormányzati  teljesítményükre,  amellyel  nagyban  befolyásolták  az 
önkormányzatok gazdálkodását. 
2002-ben az első Orbán-kormány magas gazdasági növekedéssel és csökkenő, jóval a maastrichti 
60%-os  szint  alatti  államadóssággal  adta  át  a  kormányzást.  Az  utána  következő  szocialista 
kormányok  azonban  nem  tudtak  megfelelő  gazdaságpolitikai  választ  adni  a  kor  kihívásaira  A 
nyolcévnyi kormányzásuk alatt újra elfutott hazánk GDP arányos államadóssága. 2002-2010. között 
a nominális államadósság 12.000 milliárd forinttal, az adósságráta közel 25 százalékponttal nőtt. A 
maastrichti 60%-os küszöböt 2005-ben lépte át az ország, majd folyamatos távolodás volt az euró 
zóna tagsághoz szükséges szinttől. A szerkezeti reformok elmaradása mellett azt a hibát is elkövette 
a  szocialista  kormány,  hogy  a  növekvő  mértékű  eladósodottságból  nem  produktív  kiadásokat 
finanszírozott, ezért ezek kedvezőtlenül, negatívan hatottak a foglalkoztatottságra, nem ösztönözték 
a munkaerőpiacra való visszatérést. A rossz és változatlan gazdaságszerkezet azonban nem csak a 
nominális adósság növekedését gyorsította, hanem 2006. után a gazdaság potenciális növekedését is 
visszafogta.  Míg  2006-ban  4,1%-os,  addig  2007-ben  1,4%-os,  2008-ban  0.7%-os,  és  2009-ben 
-6,7%-os, 2010-ben 1,3%-os GDP növekedés volt az országban. Megjegyzi, hogy a 2006-os 4,1%-
os GDP növekedést  9,4%-os államháztartási  hiány mellett  produkálták a szocialisták.  Ebben az 
időszakban  volt  Bajnai  Gordon  gazdasági  miniszter,  illetve  miniszterelnök.  Az  alapvetően 
problémás trendet tovább súlyosbította, hogy az eladósodás egyre nagyobb mértékben devizában 
történt.  A maastrichti  államadósság  devizaaránya  2002-ben  25%-ról  2010.  szeptemberére  47% 
közelébe  emelkedett.  Ezen  folyamatoknak  köszönhetően  hazánk  „maastrichti  típusú” 
adósságállománya 2010-re 21.790 milliárd forintra nőtt, mely nagyjából a GDP 81%-át tette ki. A 
központi költségvetés bruttó államadóssága 20.041 milliárd forint volt 2010. december 31-én. A 
szocialista  kormányok  túlköltekezésével,  magas  államháztartási  hiánnyal  és  növekvő 
államadóssággal  járó politikája miatt,  a 2008. őszén élesedő pénzügyi  válság az országot  olyan 
helyzetbe sodorta, hogy csak nemzetközi hitelek segítségével lehetett elkerülni az államcsődöt.  A 
magas államháztartási hiány és a növekvő államadósság miatt 2009-ben a Bajnai Gordon vezette 
szocialista kormány elvette a nyugdíjasok 13. havi nyugdíját,  a közszférában dolgozók 13. havi 
bérét. Ezzel a döntéssel 7,7%-kal csökkent a nyugdíjasok és a közszférában dolgozók jövedelme. A 
magas  államháztartási  hiány  és  a  magas  jegybanki  alapkamat  következtében  az  állam,  az 
önkormányzatok, a vállalkozások és a magánszemélyek is devizában adósodtak el. 2010-re 700 ezer 
család vált a devizaadósság foglyává. Az emberek sajnos elhitték a jóléti rendszerváltás szlogenjét, 
és oly mértékben eladósodtak,  hogy a jövedelmük nagyobb részét korábbi hiteleik törlesztésére 
kellett fordítaniuk. Az önkormányzat 2002-2010. között ilyen kormányzati teljesítmények mellett 
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próbált a helyi igényeknek megfelelni és az intézmények működőképességét fenntartani. Mindezen 
tények  alapján  a  2007.  és  2010.  közötti  időszakban  az  önkormányzatoknak  a  túlélésre  kellett 
berendezkedniük. Ebből az adósságcsapdából kellett kitörnünk az elmúlt években.
A 2011. évi költségvetés vitából idézi Huszár Máté képviselő úr hozzászólását:  „A működési célú 
hitelállomány hatszorosára  növekedett  az  elmúlt  négy év  alatt.  A fejlődő városok fejlesztési  és 
felhalmozási hiteleket vesznek fel, ezzel szemben Salgótarján városa másodszor vesz fel éven túli 
működési hitelt, mely az éves kötelezettségvállalási korlát felső határát már meghaladja.”
Részlet Méhes András képviselő úr hozzászólásából,  „Az elmúlt évek során a szocialista frakció 
több tagja annak a véleményének adott hangot, hogy a rendszerváltás húsz éve során a normatívák 
és a dologi hozzájárulások csökkentek vagy szinten maradtak. Az önkormányzatnak saját körében 
kell meghoznia a működéshez szükséges döntéseket. Az elmúlt években a probléma kezelése nem 
történt meg, melynek következtében a működési hiány többszörösére emelkedett.” 
Az  ellenzéki  képviselőtársak  2010-ben  és  2011-ben  is  hangsúlyozták,  hogy  kormányzati 
támogatásra  nem  lehet  számítani,  az  önkormányzatnak  saját  hatáskörében  kell  a  működés 
egyensúlyához  szükséges  döntéseket  meghozni.  Állításuk  ellenére  2011-ben  a  második  Orbán 
kormánytól összesen 751 millió forint extra központi támogatást kapott az önkormányzat és ennek 
köszönhetően megkezdődött a költségvetés konszolidálása. A 2011. évi gazdálkodás sikerét mutatja 
az is, hogy a költségvetés 1.362 millió forint pénzmaradvánnyal zárt. 
A 2012. évi költségvetési vitából idézi Huszár Máté képviselő urat: „Az adósságszolgálat a tavalyi 
évhez  képest  500  millió  forinttal  növekszik,  így  meghaladja  az  1.800  millió  forintot.  Úgy 
gondolom,  hogy  a  siker  propagandát  ez  a  két  adat  mindenféleképpen  árnyalja.  Ellenzéki 
képviselőként többször szóvá tettük, hogy a működési hiteleket ki kellene venni a költségvetésből,  
tehát az ezzel kapcsolatos jelenlegi szándékot mindenképpen jó iránynak tartom. Az MSZP frakció 
minden költségvetés tárgyalásakor elmondta ezt, nem sok hatása volt, láthatóan kellett hozzá egy 
stabilitási törvény, hogy ezzel a korábbi gyakorlattal szakítson az önkormányzat.” 
Részlet  Méhes  András  képviselő  úr  hozzászólásából:  „Nagyon  lényegesnek  tartom  a 
pénzmaradvány kérdését, amely 300 - 400 millió forint körül ingadozott, jelenleg pedig 1.300 millió 
forint,  amely  a  bevételi  oldalon  jelentkezik.  Meg  kell  vizsgálni  azt,  hogy  mit  takar  a 
pénzmaradvány. A 608 millió forint kormányzati  támogatás dicséretes dolog. Személy szerint is 
nagyon örülök annak, hogy kormányzati támogatást kapott a város, de nem biztos, hogy ezt minden 
évben megadják. A működési hitelek állománya alacsonyabb a tavalyi évinél, valóban igaz, hogy a 
bevétel  és  a  kiadás  között  szufficit  van,  azonban  azt  is  látni  kell,  hogy  mindezt  egy  külső 
beavatkozás okozta.” 
A kormánytól 2012-ben összesen 1.294 millió forint extra központi támogatás érkezett a városnak, 
ennek  köszönhetően  813  millió forinttal  csökkenhetett  az  önkormányzat  adósságállománya. 
Kiemeli, hogy 2012-ben az ÖNHIKI jogcímen kapott 94 millió forint, illetve az 1.200 millió forint 
belügyminisztériumi  támogatás  olyan  kormányzati  segítség  volt,  amely  rendkívüli  mértékben 
javította  a  költségvetés  fedezeti  helyzetét,  illetve  pénzmaradványként  a  2013-as  költségvetés 
lehetőségeit is.  Az önkormányzati cégek átalakítása, összevonása 2012-ben sikeresen befejeződött 
és a kormánnyal közösen tovább folyt az önkormányzat költségvetésének konszolidálása. A 2012-es 
eredményes  gazdálkodásnak  köszönhetően  a  2013.  évi  költségvetésben  1.178  millió  forint 
pénzmaradvánnyal számolhat a város, működésben 700 millió forint, a felhalmozási szektorban 170 
millió  forint szabad  rendelkezésű  pénzmaradvány  alakult  ki,  amely  a  tervezés  pozícióját 
nagymértékben javította. 
A 2013. évi költségvetési vitából idézi  Ercsényi Ferenc képviselő úr hozzászólását:„Véleményem 
szerint a rendszer eladósodásához minimum 2 ok vezetett. Kisebb részben az, hogy ennek a 3200 
önkormányzatnak  némely  szereplője  túlvállalta  magát.  Elmondható,  hogy  Salgótarján 
Önkormányzatát 1990. óta beleértve minden összetételű közgyűlését, városvezetését ez a vád nem 
illet, nem érintheti. Természetesen nem mondom, hogy minden ciklusban nem fordult elő, vagy nem 
fordulhatott  elő  olyan  gazdasági  típusú  döntés,  aminek  az  adott  pillanatban  érvényes 
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szükségszerűsége, vagy mértéke ne lett volna, vagy ne lenne megkérdőjelezhető, de ez soha nem 
érte  el  a  felelőtlen  gazdálkodásnak  még  az  alsó  határát  sem.”  Ellenzéki  képviselőtársak  közül 
Ercsényi  Ferenc  képviselő  úr  volt  az,  aki  a  2013.  évi  költségvetési  vitában  a  szocialista 
képviselőtársaival ellentétben már elismerte, hogy az önkormányzat felelősségteljes gazdálkodást 
folytatott az elmúlt években. 
Méhes  András  képviselő  úr  hozzászólásából  idéz:  „Vitathatatlan  tény  az,  hogyha  milliárdos 
nagyságrendű egyedi támogatást kap az önkormányzat, vagy ha a 3,1 milliárdnyi hitelállományát 
más átvállalja,  költségvetési szempontból jobb pozícióba kerül. Azonban felhívom a figyelmet arra 
amire Dóra Ottó is felhívta, hogy adott kérdésben hiába kerül az adósságállomány leszorításra, ha 
maga a finanszírozási struktúra nem változik meg. Az nagyon jó, hogy 0-ról indul a város, de ha 
ismételten belekerül abba a helyzetbe, hogy ezek az adósságok újra keletkeznek, akkor ezt nem 
lehet teljes sikerként elkönyvelni, vagy ha egyszer úgy dönt a kormány, hogy egyedi döntéseket 
nem hoz, akkor bizony ezek az adósságok újra keletkezhetnek.” 
A 2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak háromnegyed éves egyenlege 
778 millió forint. Reméli, hogy Méhes András képviselő urat is megnyugtatja ez az adat, hiszen az 
idei háromnegyed éves működés kormányzati támogatás nélkül is szufficites. A háromnegyed év 
során  394  millió  forint hitel  igénybevételére  került  sor,  mivel  a  2012.  év  végén  jelentkező 
folyószámlahitel  rövid  lejáratú  hitellé  történő  konvertálása  csak  technikai  hitelfelvétellel  volt 
rendezhető.  A zárlati  időszakban egyéb hitel-igénybevételre  nem került  sor.  A háromnegyed év 
során 778 millió forint működési hitelt fizetett vissza az önkormányzat, ehhez a kormány 179 millió 
forint adósságkonszolidációs támogatás adott. 
A 2013.  január  1-jén  fennálló  3.122.345  ezer  forint  adósságállomány  2013.  szeptember  30-ra 
553.281 ezer forintra csökkent. Véleménye szerint, az elmúlt évek háromnegyed éves működési 
célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét összehasonlítva, az idei év  778 millió forint pozitív 
egyenlegével kifejezetten büszke lehet az önkormányzat gazdálkodására. 
Fekete  Zsolt  képviselő  úr  hozzászólásából  idéz:  „A  költségvetéssel  kapcsolatban  nem 
számadatokkal akarok vagdalózni, hanem arra keresem a választ, hogy Salgótarján lakossága mit ért 
ebből a költségvetésből és mi lesz ennek majd a hozadéka. Véleményem szerint a 2012-es év nem 
sok jót hozott a Tarjániaknak. Bizonytalan vagyok abban, hogy az idei költségvetés után jobban 
fogja-e  magát  érezni  Salgótarjánban  a  salgótarjáni  lakosok.  Jobb  lesz-e  a  közlekedés,  jobbak 
lesznek-e az utak, járdák állapota. Tisztább lesz-e a város? A munkát keresőknek nem kell-e majd 
100 km-re utazni, hogy munkát találjanak? Érezhető lesz-e idén, hogy Salgótarján a lehetőségek 
városa.  A pályakezdő  fiataloknak  nem kell-e  más  városba  menni  munkát  keresni,  esetleg  más 
országba is, más országba is munkát keresni. Tarjánban a vállalkozók arra panaszkodnak, hogy nem 
tudnak,  nem  tudják  üzleteiket  fenntartani.  Bezártak  kávézók,  butikok.  Legfontosabb  feladat 
Salgótarjánban a még itt  élők  átlagjövedelmének emelése,  a  szociálisan rászorulók számának a 
csökkentése, az elvándorlás lassítása, a tehetséges tarjániak visszacsábítása lenne.” 
Fekete Zsolt  képviselő úr kérdése,  hogy a 2013. évi költségvetésnek mi a hozadéka? Az alábbi 
tényeket sorolja fel: Start- mintaprogram keretében 2013. március 11-től 2013.október 31-ig 964 fő 
lett foglalkoztatva 8 órás munkaidőben. A közfoglalkoztatottak 2.290 ezer négyzetméter területet 
kaszáltak le, 28 ezer négyzetmétert parlagfüvet mentesítettek, 604 ezer négyzetméteren bozótirtást 
végeztek, 690 tonna háztartási és kommunális hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el. A Start-
mintaprogram  keretében  a  közfoglalkoztatottak  az  önkormányzati  utakon,  3329  négyzetmétert 
kátyúztak ki, 4311 négyzetméter járdát aszfaltoztak le, 2042 négyzetméter járdát térköveztek le, 700 
méter lépcsőburkolatot újítottak fel, 500 méter vízelvezető árkot javítottak ki. 

Ezt  követően  idéz,  egy  Arany  János  úti  lakó  hozzá  írt  leveléből.  A levélírója  megköszöni  az 
elkészült épületi feljáró és előtér szakszerű, gyors, esztétikus kivitelezését, a lakótelep járdáinak 
sétáló  útjainak,  szalonnasütők  felújítását.  Elmondja,  hogy  a  levélben  idézet  munkákat  a 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkatársainak irányításával közfoglalkoztatottak végezték el. 

10



Többek között ez a válasz Fekete Zsolt képviselő úr kérdésére, hogy a 2013. évi költségvetésnek mi 
a hozadéka. Véleménye szerint az Arany János út lakói ezzel a levéllel nemcsak megválaszolják, 
hanem meg is köszönik az elvégzett munkát. 2013-ban eddig a Lakatos Péter út, a Bercsényi út, a 
Köves  út,  a  Katalin  út,  a  Blaha  Lujza  út  felújítása  valósult  meg.  2013  évben  a  Virágos 
Magyarországért  Mozgalom  Bíráló  Bizottsága  Salgótarján  Megyei  Jogú  Várost  a  települési 
zöldterületek  megóvása,  gyarapítása,  a  parkok,  emlékhelyek  gondozása  érdekében  kifejtett 
tevékenysége  alapján  Észak-Magyarország  Régió  Arany  Rózsa  díjával  tüntette  ki.  A Magyar 
Képzőművészeti  Egyetem  2013-ban  az  önkormányzat  kérésére  az  eredeti  Kálvária  stációk 
restaurálása mellett, elkészítette a domborművek kültéren elhelyezhető hű másolatait is. Az eredeti 
alkotások a Dornyay Béla Múzeumban lettek elhelyezve. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel 
együttműködve fel lett újítva Bóna Kovács Károly Báthori István szobra, amit az önkormányzat 
nem régen adott át a város polgárainak. 
2013. évben a 2012-ben megkezdett  cégátalakítások ütemterv szerint  folytatódtak,  a VGÜ Kft. 
cégátalakítása  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  sikeres  fejlesztése  érdekében  befejeződött. 
Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  kormány  döntött  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  hulladékgazdálkodási  rendszerének  fejlesztése  című  projekt 
támogatásáról,  a  beruházáshoz szükséges  2.702 millió  Ft  támogatásról.  A rekultivációra  elnyert 
2.818  millió  Ft-tal  több,  mint  5.5  milliárd  forint  kormányzati  támogatást  kapott  az 
önkormányzatunk hulladékgazdálkodási feladatokra. A beruházásnak köszönhetően 51 településen 
lehet megvalósítani a korszerű,  szelektív hulladékgyűjtést.  A Társulási  Tanács döntése alapján a 
salgótarjáni önkormányzat 99%-os tulajdonában lévő VGÜ Nonprofit Kft. lesz 2014. január 1-től az 
51  település  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatója.  A  Közgyűlés  a  223/2012.(X.25)  számú 
önkormányzati határozatával lehetővé tette, hogy 2013-ban a helyi vállalkozók közül 8 db helyiség 
bérlője  50%-os,  44  db  helyiség  bérlője  30%-os  bérleti  díjkedvezményben  részesüljön.  A város 
vezetése ezzel a döntéssel 24 millió forinttal segítette a helyi vállalkozókat, hiszen a díjcsökkentés 
miatt ez az összeg a vállalkozóknál maradt, javítva azok piaci pozícióit. 
2013.április 25-én elfogadta a Közgyűlés az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” önkormányzati 
rendeletet,  amely  lehetőséget  teremtett  arra,  hogy  az  önkormányzat  ösztöndíj  formájában  havi 
50.000  Ft  pénzbeli  támogatást  nyújtson  azon  fiatalok  számára,  akik  vállalják,  hogy  felsőfokú 
tanulmányaik  befejezését  követően  salgótarjáni  székhelyű,  vagy  telephelyű  munkáltatóval 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek. A közelmúltban 7 felsőoktatási hallgatóval kötött 
az önkormányzat háromoldalú szerződést. 
Gazdasági kapcsolatok kiszélesítése érdekében személyes tárgyalásokat folytatott a város  a helyi 
vállalkozások vezetőivel, melyeken az önkormányzat gazdasági céljairól és távlati elképzeléseiről 
beszélgettek.  A  lefolytatott  egyeztetések  eredményeként  stratégiai  együttműködési 
megállapodásokat kötött  az  önkormányzat a SALGGLAS Üvegipari  Zrt.-vel,  Pirazol Kft.-vel,  a 
Sinia  Bútorgyártó  Kft.-vel,  MIKROPAKK  Kft.-vel,  a  Tarján  Glass  Kft.-vel,  a  Wamsler 
Háztartástechnikai  Európai  Részvénytársasággal,  Palóc Nagykereskedelmi  Kft.-vel.  A megyében 
2013. III. negyedév végén összesen 1735 fővel, 9.4 %-kal kevesebb álláskereső szeretett volna a 
munkaügyi kirendeltségek segítségével elhelyezkedni, mint 2012 szeptemberében. Salgótarjánban 
2012. szeptemberéhez képest 474 fővel csökkent az álláskeresők száma. A helyi adóbevétel a 2008-
as 1.585.128 ezer forintról 2012-re 1.263.466 ezer forintra esett vissza. Ez a csökkenő tendencia 
ebben az évben megfordult, hiszen a háromnegyed éves adóbevétel 52.839 ezer forinttal haladja 
meg a 2012. háromnegyed éves bevételét.  Az adatok és a cégekkel lefolytatott konzultációk azt 
mutatják,  hogy  Salgótarján  kezd  kilábalni  a  gazdasági  recesszióból.  A  gazdasági  növekedés 
megindítása érdekében, a kormányzati elvárásokkal összhangban, a stratégiai partnerek bevonásával 
megkezdődött a város Térségi Gazdaságfejlesztési és Növekedési Tervének kidolgozása. 
2013. július 1-től köbméterenként bruttó 172.50 Ft-tal, mindösszesen 24%-kal csökkent a lakossági 
vízszolgáltatás  díja.  A kormány november 1-től  11,1 %-kal,  a  tavaly decemberi  árakhoz képest 
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pedig  összesen 20 %-kal csökkentette a gáz, az áram és a távfűtés árát.  Idén 9 szolgáltatás ára 
csökkent, a gáz-, az áram- és a távfűtés kétszeri mérséklése mellett júliustól olcsóbb lett a víz- és a 
csatornadíj, a szemétszállítás, a palackos gáz, a szennyvízszippantás, valamint a kéményseprés ára. 
Összefoglalóan értékelve a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves gazdálkodását kijelenthető, 
hogy  a  feladatellátás  finanszírozási  helyzete  stabil  volt,  a  szükséges  források  megfelelő 
mennyiségben és időben rendelkezésre álltak. A költségvetés működési szektorának stabil fedezeti 
helyzetét  mutatja,  hogy  a  zárlati  időszakban  a  kiadások  finanszírozásához  működési,  illetve 
folyószámlahitelt  nem  kellett  felhasználni,  ami  a  szigorúan  meghatározott  költségvetési 
feltételrendszerben rendkívül jelentős eredményként értékelhető.  Megjegyzi,  hogy 2009-ben  500 
millió,  2010-ben  490  millió forint  működési  hitelfelvételre  kényszerült  az  önkormányzat  a 
háromnegyed éves tájékoztatók szerint, míg 2013-ban működési hitel felvételére nem volt szükség. 
A működési kiadások az időarányos szint alatt maradtak. Ez rendkívül pozitív, hiszen azt mutatja, 
hogy takarékos gazdálkodás mellett valósultak meg a feladatok. A tények alapján kijelenthető, hogy 
2013-ban a Fideszes kormány segítségével az önkormányzat konszolidációja sikeresen befejeződik 
és ez megteremti a feltételét annak, hogy 2014-től Salgótarján fejlődő pályára állhasson. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni  a  részletes  elemzést,  majd Huszár  Máté  képviselő 
úrnak adja meg a szót. 

Huszár  Máté: Véleménye  szerint  nem  volt  túl  elegáns  alpolgármester  úr  részéről,  amikor  a 
nemrégiben  elhunyt  Ercsényi  Ferenc  képviselő  szavait  idézte.  Úgy korrekt,  ha  olyan  valakitől 
idéznek, aki reagálni is tud.
Másik  hozzáfűzni  valója  az  adósságcsapdához  kapcsolódik.  Ha  jól  értelmezte,  a  mostani 
városvezetés alatt a működési hitelállomány az elmúlt 7 évben meghatszorozódott, illetve hitelből 
lettek visszafizetve a hitelek. Ezt úgy hívják adósságcsapda. 
Jelzi, hiszen alpolgármester úr célzott rá, hogy az elmúlt években az önkormányzatok támogatása 
egy fillérrel sem nőtt, sőt - korábbi közgyűlésen ez téma volt - a FIDESZ kormánya a feladatok 
átvállalásakor  jóval  nagyobb  forrást  vont  el  az  önkormányzatoktól,  mint  az  a  feladatok 
átvállalásához szükséges volt. 
A devizahitelhez  annyi  hozzáfűzni  valója  van,  hogy ezt  a  1998-2002.  közötti  Orbán  kormány 
vezette be az országban. Kérdése, vajon a devizahitelezés ugyanilyen problémát okozott volna-e ha 
2010.  eleje  és  2009.  végi  árfolyamokat  nézi  meg  és  hasonlítja  össze  alpolgármester  úr  a  mai 
árfolyamokkal. 
Nem tagadja, hogy érkezett  kormányzati  segítség.  Részben jónak tartja a stabilitási  törvényt, és 
elfogadja,  hogy  mindenki  örül  annak,  hogy az  adósságától  megszabadítják  vagy az  adósságát 
átvállalják.  A pozitív  dolgoknak,  a  jó  dolgoknak  sok  gazdája  van,  de  két  olyan  kormányzati 
intézkedés került szóba, ami nem a mostani városvezetők teljesítményét dicséri.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tények  igazolják,  hogy  az  önkormányzatok  nagyon  nehéz 
helyzetbe kerültek 2002-2010. között. 1200 milliárd Ft volt az az összeg, amelyet tényként lehet 
bizonyítani, hogy a kormányzat elvont az önkormányzatoktól. 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége összegyűjtötte, hogy a megyei jogú városok több, mint 80 
olyan feladatot kaptak az akkori kormányzattól, amelyre vagy egyáltalán nem adta oda az állam a 
finanszírozást,  vagy  csak  töredékét.  Emlékszik  olyan  pedagógus  béremelésekre,  amelyeknek  a 
fedezetét az önkormányzatoknak kellett kigazdálkodnia. 

Igaz,  és  nem csak Salgótarjánra,  hanem majd mind a 3200 önkormányzat  esetében,  hogy csőd 
közeli állapotokba kerültek. Ezt jelezte a Parlamentben is Lamperth Mónika képviselő asszonynak, 
és  ő  megfogalmazta  mit  fog  tenni  az  önkormányzatokkal.  Az  ígéretét  teljesítette  is,  hiszen 
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megbüntette azokat az önkormányzatokat, amelyek nem úgy szavaztak, ahogy Ők szerették volna. 

Abban is igazat ad képviselő úrnak, hogy az önkormányzatok működése mindig függ attól, milyen 
kormányzat  alatt  dolgoznak.  Az  önkormányzat  gazdálkodásának  jelentős  része  központi 
költségvetési  forrásból  történik,  hiszen  az  önkormányzat  nem gazdálkodó  szervezet,  nem tudja 
kitermelni a bevételeit.  Az önkormányzati  feladatokat az állam finanszírozza.  Az államtól függ, 
hogy milyen szinten finanszírozza az adott feladatot, és mit vár el az önkormányzattól, hogy az 
saját bevételeinek hány százalékát tegye mellé.

Példaként  említi  a  közoktatási  feladatokat.  2010-ben  a  közoktatási  feladatok  60%-át  az 
önkormányzatoknak kellett finanszíroznia saját bevételből. Az óvodáknál ez még nagyobb arányt 
tett ki, hiszen csak 30%-nyi volt az állam támogatás, 70% pedig a saját bevétel. Nyilván azok a 
városok, ahol nagy az iparűzési adó vagy idegenforgalmi adó bevétel könnyebben kitermelték a 
különbséget, amelyet az állam nem adott a feladatellátáshoz.

Szintén  példaként  említi  Győrt,  Kecskemétet.  Salgótarján  nem  tudott  volna  akkora  területet 
biztosítani a Mercedes gyárnak, amekkorát Kecskemét. De előnyként említi  a nyugati határszélet 
például  Győr  vonatkozásában.  Ezeken  az  adottságokon  túl  fontosnak  tartja  a  kormány 
önkormányzatokhoz való hozzáállása.

Munkája során az eddigi két önkormányzati/kormányzati ciklust tudja összehasonlítani. Azt, hogy 
2006-2010.  között  milyen  körülmények  között  kellett  az  önkormányzati  költségvetést 
megvalósítani,  és  milyen  kormányzati  támogatást  kapott  a  város,  illetve  a  2010-2013.  közötti 
időszakot.  2006-2010.  között  extra  kormányzati  támogatás  kétszer  10  millió  forint  érkezett  a 
városnak  a  „Lampert”  forintokból,  egyszer  a  főiskola  támogatásához,  másodszor  pedig  a 
kosárlabda-csapat  támogatásához.  Ehhez képest  2010-től  mostanáig több,  mint  2  milliárd  forint 
érkezett  a  városba működési  támogatásként.  Véleménye szerint  ezekkel  a  számokkal  nem lehet 
vitatkozni.  Salgótarjánnak  nem  volt  10  milliárdos  adósságállománya,  nem  kellett  kötvényt 
kibocsátani.  Óvatos  volt  a  város gazdálkodása,  amit  ezúton is  megköszön a munkatársaknak,  a 
gazdálkodásban résztvevő szereplőknek.  2006-2010. között működési hitelt kellett felvenni ahhoz, 
hogy a város költségvetését egyensúlyba lehessen tartani, viszont nem lett elküldve 200 pedagógus, 
nem  lett  bezárva  több  intézmény,  nem  kellett  az  évek  alatt  kialakult  jóléti  szolgáltatásokat 
megszüntetni.  A konszolidációnak köszönhetően nem kell hitelt törleszteni. 

Szabó  Ferenc  Gábor:  Megköszöni  Eötvös  alpolgármester  úrnak  a  pontos,  részletes  adatokkal 
tűzdelt elemzését. 
A 2010-2011. évek Pénzügyi Bizottság ülésein Molnár Károly úr csődöt és adósságspirált vizionált. 
Véleménye  szerint  ez  azért  lehetett,  mert  az  előző  kormányok  önkormányzatokhoz  való 
viszonyulását  vette  alapul.  Két  dolgot  emel  ki,  ami  a  mostani  kormányzat  hozzá  állásának 
köszönhető. Az egyik, hogy nem lesz adóssága a városnak, a másik a pénzmaradványok átvitele, 
ami a felelős gazdálkodásnak tudható be. 

Eötvös Mihály: Az Orbán-kormány időszaka alatt a 39%-os devizaadósságot leszorították 25%-ra, 
míg a szocialista kormányok időszakában, 2002-2010. között ez az arány 47%-ra emelkedett. 
2007-ben  fogadta  el  az  akkori  kormány  az  oktatásban,  a  teljesítmény  finanszírozásra  történő 
átállást. Az  oktatási rendszer 700 millió Ft-os működési vesztesége egyből 1,3 milliárdra kúszott 
föl. Mivel az oktatás kötelező feladat volt, ezért 2010-ig folyamatosan nőtt Salgótarján működési 
hitelállománya. 

Salgótarján  2  milliárd  Ft-os  extra  támogatást  kapott.  Majdnem  2,1  milliárd  Ft-ot  átvállaltak 
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adósságkonszolidációban,  és  most  még  a  maradék  adósságállományt  is  átvállalják.  2006-ban 
Salgótarján adósságállomány cirka 1,8 milliárd volt.  Ez 2010. év végén 2,9 milliárd volt,  2013. 
végén 0 Ft lesz. Véleménye szerint ezzel nehéz vitatkozni.

Fekete Zsolt: A tőle idézett gondolatokkal az utolsó betűig egyetért. Kérdése, hogy alpolgármester 
úr egyetért-e vele.  

Eötvös Mihály: Kérdése, hogy az ő gondolataival egyetért-e Fekete képviselő úr?  

Fekete Zsolt: Örül, hogy az Arany János úton sikerült a lépcsőt megjavíttatni, és a város többi 
területén megtörtént fejlesztést is értékeli. Azonban a választókörzetében még vannak járhatatlan 
utak és járdák, annak ellenére, hogy mindent megtett ennek orvoslására. 
Tájékoztatja a közgyűlést,  hogy Eperjes telepen, abban az utcában ahol lakik,  12 fiatalból 3-an 
külföldre  mentek  dolgozni  az  elmúlt  2  évben,  5-en  pedig  az  ország  nyugati  részén  találtak 
munkahelyet.  Ez 8 a 12-ből.  Véleménye szerint az,  hogy egy adott  településen a Polgármesteri 
Hivatal  vagy  az  Önkormányzat  az  egyik  legnagyobb  munkáltató,  nem  pozitívum.  És  az  sem 
pozitívum,  ha  a  munkanélküliséget  a  közfoglalkoztatottakkal  elvégzett  munkával  lehet 
statisztikailag rendbe tenni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A statisztikai adat országos viszonylatban is problémát jelent, nem 
csak Salgótarjánban. Küzd a város vezetése, hogy a fiatalokat a városban tartsa, ezért hozták létre az 
ösztöndíjrendszert.  Ez  évben  7  fiatallal  írtak  alá  szerződést.  Ez  a  7  fiatal  úgy  fog  a  városba 
visszatérni, hogy lesz munkája, hiszen a szerződés aláírója munkáltató. Van köztük orvos, jogász 
gépészmérnök, színész. 
A törvényi szabályozás értelmében kell megjeleníteni a költségvetésben a kötelező, nem kötelező 
feladatokat.  De a  város  vezetése  még a nehéz  időszakban is  vállalta  a  nem kötelező  feladatok 
támogatását, mint például a civil szféra működését, a kultúra, sport, ifjúsági ügyek támogatását. Az 
ösztöndíjrendszer  létrehozása  köszönhető  a  város  hatékony  gazdálkodásának  annak,  hogy 
lélegzethez jutott  a  város.  A Népjóléti  Iroda tájékoztatása  alapján egyre többen érdeklődnek az 
ösztöndíjrendszer után. 

Fekete Zsolt  képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja,  hogy nem a Hivatal  a  legnagyobb 
munkáltató a városban. Az önkormányzat valóban, hiszen ez az önkormányzati cégeket is magába 
foglalja. 

Az út  felújításokat  a  2014-es  esztendőben  is  folytatja  az  önkormányzat.  Műszaki  szakemberek 
számítása szerint 250-300 millió Ft-ba kerülhet a legszükségesebb utak fölújítása. Idén a Camping 
út felújítása során újfajta technológiát alkalmaztak, amely gyorsított eljárású, és azokon a helyeken, 
ahol nem szükséges az út teljes átépítése, nem kell közmű kiváltás, lehet alkalmazni. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Fekete  Zsolt  képviselőtársa  felszólalására  reagál.  Véleménye  szerint  a 
munkanélküliség  nem  újkeletű  dolog,  nem  most  keletkezett.  Visszatekintve  Salgótarján  ipari 
múltjára, a '70-es években 26-27 ezer ipari munkahely volt a városban, ami jelentősen lecsökkent. 
A szénbányászat már 1968-ban majdnem csődbe jutott. Az akkori szocialista rendszer megvédte a 
bányászatot,  de  jóval  a  rendszerváltás  előtt  már  bezárásra  kerültek  a  bányák.  Az olcsó  energia 
megszűnt. A Síküveggyár sorsát is a '80-as évek közepén pecsételték meg, amikor Orosházára került 
a float-üveggyártás az olcsó gáz miatt. A munkanélküliség tehát nem most keletkezett, de igaz, hogy 
ebből a hosszú folyamatból nehéz kilépni. Véleménye szerint egyik lehetőség a kilábalásból az, 
hogy  az  önkormányzat  is  támogatja  ezeket  a  kezdeményezéseket  a  stratégiai  megállapodások 
megkötésével. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A városnak  a  helyi  vállalkozásokra  kell  alapoznia,  segítenie 
fejlesztésüket, fejlődésüket.

Eötvös Mihály: Nem állította,  hogy a városban az összes út,  járda,  lépcső fel  lett  újítva,  de a  
városban az elmúlt évtizedben ilyen nagyságrendű felújítások nem történtek.  Ebben az évben 8 út  
rendbetétele történik meg. 
Egyetért képviselő úrral abban, hogy a munkanélküliség nem most keletkezett. A munkanélküliség 
jelenleg  csökken,  viszont  2010-ig  folyamatosan  emelkedett.  A  salgótarjáni  cégeknél  történt 
látogatások során munkaerő hiányt tapasztaltak. Szakképzett munkaerőkre lenne szükség, de ez a 
kereslet  nem fedi  le  azokat  a  munkanélkülieket,  akik  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban 
részesülnek. A már korábban megjelent szakképzetlen munkanélküliséget csak közfoglalkoztatáson 
keresztül  lehet  csökkenteni,  így  lehet  ezeknek  az  embereknek  bizonyos  szintű  megélhetést 
biztosítani. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlést a tájékoztatót tudomásul veszi. 

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  szokásos  módosítási  elemeken  kívül,  amit  az elért 
többletbevételek, ill. előirányzatok közötti átcsoportosítások jelentenek van néhány olyan elem, 
amit kiemel.  Például a  Salgótarjáni  Összevont Óvoda, valamint Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek 14.747 eFt-os előirányzati 
rendezése. Fontosnak tartja kiemelni, és kéri a közgyűlés támogatását annak érdekében, hogy az 
önkormányzati intézmények dolgozói megkaphassák ezt a juttatást. Ez éves viszonylatban 96 e Ft 
Erzsébet-utalványt jelent. 
A  módosítás  tartalmazza  továbbá  a  közgyűlés  októberi  döntésének  megfelelően  a  Beszterce 
Kosárlabda Klub részére 6 db önkormányzati tulajdonú bérlakás ingyenes bérbeadását. A lakások 
közül jelenleg 4 db nincs kiadható állapotban, felújításuk szükséges. A felújítások várható költsége 
bruttó 1.371 E Ft.  
A  somoskői  orvosi  rendelő  belső  felújítási  munkáinak  elvégzése  érdekében  szükséges  a 
rendelkezésre álló  előirányzat  4.500 eFt-tal  történő megemelése,  melyet  rendez az előterjesztés. 
Első  ütemben  megtörtént  a  külső  felújítás.  Ugyanakkor  további  4,5  millió  Ft  elkülönítésével 
lehetőség lenne az orvosi rendelő és a közösségi helyiségnek a felújítására, ennek a rendezését is 
tartalmazza az anyag. 
Megjelenik továbbá a Nyitnikék tagóvoda kapacitás bővítésénél 2013. évben ténylegesen felmerülő 
bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált 33.645 eFt-os előirányzat csökkentés rendezése, 
és a módosítás összegének a 2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 
című táblázat  2014. évi oszlopában való szerepeltetése. 
A bölcsőde kialakításnál  2013.  évben ténylegesen felmerülő  bevételek  és  kiadások ismeretében 
szükségessé vált  338.393 eFt-os előirányzat csökkentés rendezése,  és a módosítás összegének a 
2013.  évi  többéves  kihatással  járó  döntések  hatása  éves  bontásban  című  táblázat  2014.  évi 
oszlopában való szerepeltetése. 

A Közép-európai Média Intézet Kft. 2012. december 20-i keltezésű levelében támogatási kérelmet 
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nyújtott be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, azzal az indoklással, hogy társaság 
gyártásában dokumentum-játékfilmet kíván készíteni az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről. 
A filmforgatás tervét az önkormányzat támogatta és a támogatás 10.000 eFt-os fedezetét a 2013. évi 
költségvetésében a céltartalékok címen belül elkülönítette. A társaság alapítója és vezetője 2013. 
októberében  benyújtotta  az  önkormányzathoz  a  filmkészítéssel  kapcsolatos  és  a  támogatási 
megállapodás  megkötéséhez  szükséges  dokumentumokat.  Fentiek  miatt  szükségessé  vált  az 
előirányzat átcsoportosítása, rendezése. 

A Pénzügyi Bizottság  támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  5 
igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a rendelet módosítást, a  Népjóléti Bizottság  9 igen és 2  
tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és  
Idegenforgalmi Bizottság 6 igen és 2 nem szavazat mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 52/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5./ Javaslat  a  szociális  ellátások  rendjéről  szóló  12/2000.  (III.27.)  Ör.  sz.  rendelet  
módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2014.  január  1-jétől  az  átmeneti  segély,  temetési  segély  és  a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egységesen, önkormányzati segély elnevezéssel határozható 
meg.  Az  önkormányzat  az  átmeneti  segély  megállapításának  szabályait,  valamint  a  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás  megállapításának szabályait,  két  külön rendeletében  határozza  meg. 
Temetési  segély az önkormányzatnál  külön ellátásként  nincs  szabályozva,  az átmeneti  segélyen 
belül lehet támogatást igényelni közeli hozzátartozó eltemettetése esetén. Az önkormányzati segély 
törvényben  megállapított  keretszabályai  lényegében  megegyeznek  az  átmeneti  és  a  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás  jelenlegi  keretszabályaival:  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére  adható  támogatás.  A módosított  rendeletben  javasolja  az  eddigi  jogosultsági  feltételek 
alkalmazását. A támogatás eseti jelleggel, elsősorban természetben, Erzsébet utalvány formájában 
adható, évente 10.000 Ft, gyermeket nevelő családok esetében évente 20.000 Ft összegben. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 53/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Településrendezési  Tervének  a  Salgótarján,  
Arany János és Március 15. utca és környékét érintő módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Önkormányzat  kezdeményezésére  2013.  júniusában  eljárás 
indult a településrendezési eszköz módosítására az Arany János és Március 15. utca és környékét 
érintően, melynek fő témái az  Arany János utca elején a páros oldalon a zöldterület megosztása 
pavilonok  telkére,  kiszolgáló  utakra  és  zöldterületi  részekre,  a régi  központi  temető 
megközelítésére, a jobb forgalmi rend kialakítására, a Március 15. utca 24-36. számú ház körül az 
út-körbevezetése, és újabb parkoló helyek kialakítása.  A határozati javaslat a Településszerkezeti 
Terv egyik  tervlapja  módosítására  irányul,  míg a  rendelet-tervezet  a  HÉSZ és  egyik  belterületi  
szabályozási tervlap módosítására.

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 231/2013. (XI. 28.) 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/2-M-18 számú szerkezeti tervlap részletét az 1.ábra, a módosított I/2-M-19 számú
szerkezeti tervlap részletét a 2. ábra tartalmazza.
A módosítás 2013. december 29-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított
ügyekben kell alkalmazni.
Határidő: 2013. november 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[Az 54/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

7./ Javaslat a településrendezési terv Salgótarján teljes területét érintő digitális feldolgozása
véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  februári határozata  alapján  eljárást  indult 
településrendezési terv  digitális alapú feldolgozására.  A véleményezésben részt vevő partnerek a 
módosítási dokumentációt megismerték, észrevételezték, új kiegészítő adatokat, küldtek, melyek be 
lettek építve a helyi építési szabályzatba. A beérkezett véleményeket és a javasolt HÉSZ-módosítás 
tervezetét  az előterjesztés  mellékletei  tartalmazzák.  A véleményezési  szakaszt  lezáró közgyűlési 
határozat szükséges  az állami főépítész záró szakmai véleményezéséhez,  ezért  kéri  a közgyűlés 
támogatását. 

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

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 232/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv Salgótarján teljes  területét 
érintő digitális feldolgozása véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket az1. melléklet, a 
helyi  építési szabályzat tervezett  módosítását tájékoztatásként a 2. melléklet szerint megismerte, 
elfogadja,  és  javasolja  a  polgármesternek,  hogy azokat  záró  szakmai  véleményezésre  az  állami 
főépítésznek küldje meg.
Határidő: 2013. november 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  2012.  szeptemberi  határozata  alapján  pályázatot 
nyújtott  be  az  önkormányzat  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökséghez  „Zöldfa  úti  komplex-telep 
program”  címmel.  A pályázat  benyújtására  az  önkormányzat  a  Türr  István  Képző  és  Kutató 
Intézettel  és  a  „Kézfogás  az  Esélyegyenlőségért  Közhasznú  Egyesülettel”  konzorciumi 
együttműködési  megállapodást  kötött.  A pályázat  elbírálása  megtörtént,  az  ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. június 20-án értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázatot a 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 150.000.000 Ft összegű támogatásban 
részesítette. Az elfogadott támogatás intenzitása 100%. Az ESZA ezt követően, 2013. október 15-én 
elektronikus úton,  majd 2013. október 16-án postai  úton értesítést küldött  egy újabb támogatási 
döntésről,  miszerint  a  projekt  teljes  elfogadott  költségvetését  2.810.000  Ft-tal  csökkentették.  A 
konzorciumi megállapodást a  Közgyűlés  2013. augusztusában hagyta jóvá.  A támogatási  döntés 
miatt a konzorciumi megállapodás módosítása szükséges. 

A Pénzügyi  Bizottság  többsége  támogatta  az  előterjesztést,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést,  a Népjóléti  Bizottság 9 igen  
szavazattal  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 233/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú „Zöldfa úti komplex-
telep program” című  pályázathoz kapcsolódó, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet,  valamint  a  Kézfogás  az  Esélyegyenlőségért  Közhasznú 
Egyesület  közötti  módosított  konzorciumi  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : azonnal
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9./ Javaslat a Salgótarján, 2112. jelű, 21. számú főutat tehermentesítő út 3+695-6+637 km 
szelvények  közötti  szakaszának  ingatlanrendezéséhez  szükséges  megállapodások  
aláírására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Salgótarján,  2112.  jelű,  21.  számú  főutat  tehermentesítő  út 
3+695-6+637  km  szelvények  közötti  szakaszának  ingatlanrendezéséhez  szükséges  változási 
vázrajzokat  és  területkimutatásokat  a  közgyűlés  2013.  márciusi  ülésén  jóváhagyta  és  egyben 
felkérte  a  polgármestert,  hogy  az  egyes  ingatlanok  térítésmentes  átadására  vonatkozó 
megállapodásokat terjessze a közgyűlés elé. A telekalakításokat a Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 
Földhivatala engedélyezte, a határozat jogerős. A térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás-
tervezetek egy-egy vázrajzhoz, illetve telekalakítási engedélyhez kapcsolódnak, így ezekre külön-
külön, összesen 6-féle megállapodás tervezet készült. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 234/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  2112.  jelű,  21.  számú  főutat 
tehermentesítő  út  3+695-6+637  km  szelvények  közötti  szakaszának  ingatlanrendezéséhez 
szükséges, az előterjesztés 1-6. melléklete szerinti megállapodásokat jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat  a  1516/15  hrsz.-ú,  állami  tulajdonú  közterület  önkormányzati  tulajdonba  
vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az elmúlt  években az önkormányzat egyeztetéseket folytatott  a 
Magyar Közút Nonprofit  Zrt.  Nógrád Megyei Igazgatóságával több, jelenleg állami tulajdonban 
lévő,  helyi  közút  funkciót  betöltő  ingatlan,  köztük a  1516/15  hrsz.-ú  közterület  önkormányzati 
tulajdonba vételéről.  Időközben pályázati forrásból megvalósult a Virágos út felújítása, melynek 
Karancs  úti  csatlakozása  érintette  a  1516/15  hrsz.-ú  ingatlant,  ezért  a  Magyar  Államkincstár 
kezdeményezte  az  érintett  rész  tulajdonjogának  rendezését.  Az  érintett  ingatlan  természetben 
Karancsalja felé haladva a Karancs út jobb oldalán húzódó terület, járda és út, a Corvin úttól a 
Karancs út  93.  sz épületig.  A tulajdonjog rendezéshez szükséges  költség várhatóan 291 E Ft  a 
költségvetésben  rendelkezésre áll. A közterület országos közút funkciót nem tölt be, az részben 
járda, részben pedig a helyi közúthálózat részét képezi, ezért indokolt a jogi állapot rendezése, a 
tulajdonviszonynak  a  tényleges  viszonyokhoz  való  igazítása.  A tulajdonviszony  a  jogszabályi 
előírások alapján egy előzetes megállapodással, majd a közlekedési hatóság helyi közúttá történő 
átminősítésről szóló határozatát követően egy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges 
megállapodás megkötésével rendezhető. Köszönti a közgyűlésen részt vevő Ürmössy Ákos igazgató 
urat.  
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Sok  olyan  út  van  Salgótarján  területén,  amely  jelenleg  a  Magyar  Állam  tulajdona,  a  közút 
kezelésében van. Ugyanakkor, az átmenő forgalom állami közútra vonatkozó feladatát már nem tölti 
be,  hanem  önkormányzati  belterületi  útként  funkcionál.  Az  elkövetkező  időszakban  az 
önkormányzat több út tulajdonviszonyát is szeretné rendezni, hogy az útfelújításokat meg lehessen 
valósítani. 

A Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztés,  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 határozatot hozta:

Szám: 235/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ST-SZERPENTIN BT.  által  M-6/2013.  számon 
készített, 932/2013. számon záradékolt változási vázrajzot, valamint az önkormányzat és a Magyar 
Közút  Nonprofit  Zrt.  között  kötendő  előzetes  megállapodást  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  dokumentumok  aláírására,  az  átadás-átvétellel  kapcsolatos 
feladatok  teljes  körű  lebonyolítására,  valamint  az  átadás-átvételhez  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ingatlannyilvántartási  bejegyzésre 
alkalmas végleges megállapodást a közlekedési hatóság helyi közúttá történő átminősítésről szóló 
döntését követően terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: - az előzetes megállapodás aláírására : azonnal

- a végleges megállapodás előterjesztésére : értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közbeszerzésekről  szóló  törvény  2013.  július  1-i  hatállyal 
módosult,  mely módosítás, illetve annak 2013. november 1-jén hatályba lépett  rendelkezései az 
önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának  több  pontját  is  érintik.  Ezen  változásokat  a 
Szabályzatban is  szükséges  átvezetni.  A Szabályzat  módosítása a  határozati  javaslat  mellékletét 
képezi.  A módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Szabályzat  tájékoztatásul  csatolva  lett  az 
előterjesztéshez, melyben a módosítások kiemelt, dőlt betűtípussal lettek jelölve. 

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  12 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 236/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
Közbeszerzési  Szabályzatának módosítását  -  a  melléklet  szerint  – elfogadja,  és  felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  ingatlanvásárlás  
forrásának biztosítása céljából kötendő kölcsönszerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata 
2013. november 7-én több, mint 2,7 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült a 
térségi  szelektív  hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztésére.  A projekt  indításához  szükséges 
teljesíteni  a  Kormány határozatban  előírt  feltételeket,  mely a  projekt  részeként  Bátonyterenyén 
megtervezett  létesítmények  helyszínének  társulási  tulajdonba  kerülését  is  szükségessé  teszi.  A 
Társulásnak  nem  áll  rendelkezésére  a  terület  bruttó  vételára,  azt  a  salgótarjáni  önkormányzat 
előlegezné meg részben kölcsön, részben önerő formájában. A határozati javaslat rendelkezik az 
ehhez kapcsolódó kölcsönszerződés jóváhagyásáról, illetve az önerő biztosításáról. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 237/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szelektív  hulladékgazdálkodási  rendszer  

fejlesztéséhez  szükséges  ingatlanvásárlás  forrásának  biztosítása  érdekében  az  1.  melléklet  
szerint  jóváhagyja  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő  
kölcsönszerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A  Közgyűlés  az  ingatlanvásárláshoz  kapcsolódóan  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzatát  terhelő  1.388.789  Ft  összegű  önerőt  a  Kelet-Nógrád  Térségi  
Hulladékgazdálkodási Társulás részére az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére fizeti 
meg.
Határidő: 2013. december 13.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat a Salgótarján, Erzsébet tér 1. (hrsz.: 3893/A/4) szám alatti nem lakáscélú helyiség 
értékesítésére, valamint keretbiztosítéki jelzálogjog áthelyezésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az önkormányzat tulajdonában álló Salgótarján,  Erzsébet tér  1. 
szám alatti, nem lakáscélú helyiséget a korábbi években szétválasztottak. Jelenleg a helyiség egyik 
részét, közismert nevén Svejk sörözőt, a Padinpex Kft. bérli 14 éve, a másik helyiség 2012. évtől 
üresen  áll.  A bérlő  megkereste  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t  azzal,  hogy  az  általa  bérelt  helyiséget, 
valamint a mellette lévő helyiséget, a volt Garzon sörözőt, meg kívánja vásárolni. 
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Az elkészített értékbecslés alapján a helyiségek becsült valós piaci értéke a Svejk söröző esetén 
nettó 8.300 eFt, a volt Garzon söröző esetén nettó 11.300 eFt, összesen nettó 19.600 eFt, melyet 
vevő  elfogadott.  A helyiség  értékesítéséhez  szükséges  az  ingatlanra  bejegyzett  keretbiztosítéki 
jelzálogjog törlése, valamint a magyar állam nyilatkozata, hogy az önkormányzati vagyonra nézve 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 238/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Salgótarján, Erzsébet téren  

található, 3893/A/4 hrsz.-ú ingatlanra a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára 1.616.000.000 Ft 
értékű bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog törlésre kerüljön.
A Közgyűlés  utasítja  a  Közgazdasági  Iroda  vezetőjét,  hogy  a  keretbiztosítéki  jelzálogjog  
törléséhez szükséges eljárást lefolytassa, valamint felhatalmazza a polgármestert a szükséges  
dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Telek László, a Közgazdasági Iroda vezetője

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Erzsébet téren található 3893/A/4 
hrsz.-ú, 139 m2 alapterületű ingatlan értékesítését nettó 19.600 ezer Ft vételáron, a helyiséget 
bérlő Padinpex Kft. részére jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatóját az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés hatályba lépésének 
feltétele  az  ingatlan  tehermentessége,  valamint  az  állam  nevében  eljárni  jogosult  szerv 
nyilatkozata arra nézve, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) 
bekezdésében meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

14./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  20.  (hrsz:  3750/A/5)  szám  alatti  üzlethelyiség  
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Pharmanova Zrt. 1979. óta bérli gyógyszertár működtetését. A 
bérlő az ingatlanra 2014. május 1. napjáig érvényes jogviszonnyal rendelkezik, melyre 1.149.157,- 
Ft/hó bérleti díjat fizet. A Pharmanova Zrt. képviselője azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t,  
hogy  a  jelenleg  gyógyszertárként  üzemelő  helyiségben  korszerűsítést  kíván  elvégezni  a  saját 
költségén, kb. 20-22 millió forint értékben. A felújítás célja a szakmai hatékonyság és a vásárlók 
elégedettségének növelése.  A bérlő által  tervezett  felújításra vonatkozó terv,  illetve költségvetés 
elkészítése folyamatban van. A felújítás befejeztével a hamarosan lejáró bérleti  szerződésüket a 
továbbiakban  újabb  5  évre  szeretnék  meghosszabbítani.  A Pharmanova  Zrt.  által  működtetett 
gyógyszertár további hosszabb távú bérleti szándékát a Salgó Vagyon Kft. támogatja, javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy támogassa az ingatlan 2019. május 1. napjáig történő bérbeadását a mellékelt 
bérleti szerződés szerint. 
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A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 239/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  tulajdonát  képező,  a  földhivatali 
nyilvántartásban 3750/A/5 hrsz.-ú, Salgótarján, Rákóczi út 20. szám alatti ingatlant bérbe adja a 
Pharmanova  Zrt.  (székhely:  1089  Budapest,  Bláthy  Ottó  utca  9.,  adószám:  11929853-2-42, 
cégjegyzékszám: 01-10-044223, KSH szám: 11929853-6420-114-01, bankszámlaszám: 12001008-
00351614-00100005, képviseli: dr. Papp István és Zilinszky János, az igazgatóság tagjai) részére 
2014. május 02. napjától 2019. május 01. napjáig 5 éves határozott időtartamra 1.149.157,- 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./ Tájékoztató  a  Csarnok-  és  Piacigazgatóság  által  bérbe  adott  üzletek bérleti  díjának  
csökkentéséről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés korábbi ülésén már döntött a város területén lévő egyes 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának csökkentéséről a kereskedők segítése érdekében. 
A csarnok igazgatójának megkeresésére felülvizsgálatra kerültek a csarnokban lévő bérleti díjak is. 
Az igazgatónővel és a piac néhány kereskedőjével folytatott tárgyalásokat követően, tájékoztatták 
őket arról, hogy 10%-os bérleti díj csökkentést fog tárgyalni a közgyűlés. 
A  vásárcsarnok  területén  jelenleg  összesen  95  üzlethelyiség van,  melyből  24  üzlet  magán 
tulajdonban van. Ezeknek az üzleteknek fizetniük kell az önkormányzati tulajdonban levő altalaj 
használatáért. Az önkormányzat tulajdonában levő üzletek száma 71 db.
A kereskedők kevésnek tartották a díjcsökkentés mértékét, jelezték, hogy a későbbiekben téli-nyári 
bérleti  díj  bevezetését  szorgalmaznák.  A tárgyalás  eredményeképp  javasolja  az  első  ütemben 
végrehajtott  csökkentést,  ezt  követően  pedig  további  egyeztetéseket  javasol,  hiszen  ez  bevétel 
kiesést jelent az önkormányzatnak. A szándék azonban továbbra is a vállalkozások segítése. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlést a tájékoztatót tudomásul veszi. 
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16./ Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjára benyújtott pályázat  
jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Magyar  Labdarúgó Szövetség pályaépítési  programjának VI. 
üteméhez  kapcsolódó  dokumentumok  2013.  október  14-én  váltak  elérhetővé.  Az  előzetes 
regisztrációra és a pályázatok benyújtására 2013. október 14. és november 11. között volt lehetőség. 
A  pályaépítési  program keretében műfüves  pálya  építésére  az  alábbi  helyszíneket  javasolják.  A 
Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium és a  Beszterce-lakótelepi Tagiskolájának sportpályáját, 
valamint a Városi Sportcentrum 3. számú salakos pályáját. Mindkét helyszínen egy kisméretű (22 x 
42  m)  műfüves  pálya  megépítése  a  terv,  az  alap  műszaki  tartalmat  az  energiatakarékos  LED 
világítással, kerítéssel, illetve a Sportcentrumban létrejövő pályánál 50 férőhelyes lelátóval és fedett 
kispaddal kiegészítve. A benyújtott pályázatokat az MLSZ 2013. december 20-ig bírálja el, majd ezt 
követően a nyertes pályázókkal 15 évre szóló együttműködési megállapodást köt a megépülő pályák 
tekintetében. 
A városban nagy műfüves pálya a Besztercén lett megvalósítva, míg kis műfüves pálya az Arany 
János Tagiskola pályáján. A pályázati dokumentáció alapján jelenleg az önerő 24.288.750 Ft. Az 
MLSZ a pályázatban való részvételt biztosíték adásához köti, ennek összege 200.000 Ft. Nyertes 
pályázat esetén a biztosítékként befizetett összeg természetesen beszámít az ellenértékbe. Kéri a 
közgyűlés támogatását fenti összegnek a 2014. évi költségvetésében való biztosításához. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 240/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  

országos pályaépítési programjára benyújtott pályázatot az alábbiak szerint:
A fejlesztés megvalósulási helyei:
1. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

(Salgótarján. Beszterce tér 4., 2688 hrsz.)
2. Városi Sportcentrum

(Salgótarján, Kassai sor 54., 1877 hrsz.)

A fejlesztés forrásösszetétele és várható költségei:

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester
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2. a, A Közgyűlés a pályázati biztosíték összegét azaz 200.000 Ft-ot, továbbá az előkészítés egyéb 
költségeinek összegét, legfeljebb 200.000 Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
sportalapjának szabad forrása terhére biztosítja.

b, A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott műfüves pályák megépítéséhez szükséges önerőt 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat, 
illetve nyertes pályázat esetén az együttműködési megállapodásokat – legfeljebb az 1. pontban 
meghatározott költségek mellett - aláírja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

17./ Javaslat a Salgótarjáni Barátok Torna Club sportegyesület férfi labdarúgó csapatainak 
2013-2014. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  októberi  ülésén  döntött  a  2013-2014-es  bajnoki 
szezonra  vonatkozó  támogatásáról.  2.000.000  Ft  vissza  nem  térítendő  pénzbeli  támogatást 
biztosított  az  SBTC  folyamatos  működéséhez.  Az  elnök  úr  tájékoztatta,  hogy  az  SBTC  és  a 
salgótarjáni  Sportiskola  Egyesület  ez  év  október  1-jével  egyesült  és  az  Egyesület  a  SASE 
jogutódjaként  végzi  az  utánpótlás  neveléséhez  kapcsolódó  feladatokat.  Ezért  javasolja,  hogy a 
jóváhagyott támogatási összeget további 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő pénzbeli támogatással 
legyen kiegészítve remélve, hogy az utánpótlás nevelésre nagyobb hangsúlyt tud fektetni az SBTC. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 241/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  között  létrejött,  a  Közgyűlés  224/2013.  (X.31.)  Öh.  sz. 
határozatával jóváhagyott támogatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A 
Közgyűlés az önkormányzati támogatásnak 2.000.000 Ft összegű emelését az önkormányzat 2014. 
évi költségvetése terhére biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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18./ Javaslat  az  egészségügyi  alapellátásban  működő  szolgáltatókkal  kötött  megbízási  
szerződések módosítására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az önkormányzat  a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása által fenntartott Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretei között működtetett 
körzetekben közalkalmazotti jogviszonyban lévő orvosok mellett, egyéni vállalkozó orvosokkal és 
gazdasági  társaságokkal  kötött  megbízási  szerződések  alapján  biztosítja  az  egészségügyi 
alapellátást. A Közgyűlés 2000. októberi határozatában döntött a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi megbízási szerződések megkötéséről. A megbízási szerződések felülvizsgálatát követően 
a  Közgyűlés,  ez  év  februári  határozatával  jóváhagyta  a  szerződések  módosítását,  és  döntött  a 
vállalkozó orvosok önkormányzati támogatásának összegéről. A szerződésekben rögzítve lett, hogy 
a szerződő felek a tárgyévre vonatkozó támogatás összegéről tárgyévet megelőző év október 31-éig 
megállapodnak,  és  a  tárgyévre  vonatkozó  támogatás  nem lehet  kevesebb,  mint  az  előző  évben 
nyújtott támogatás. A szerződésben foglaltaknak megfelelően a 2014. évi önkormányzati támogatás 
összegére vonatkozóan egyeztetés folyt az egészségügyi alapellátásban résztvevő orvosokkal. Az 
egyeztetés során megállapították, hogy a körzetek megfelelő színvonalon történő működtetéséhez, a 
betegek  magasabb  színvonalon  történő  ellátásához,  a  jelenlegi  támogatás  emelése  indokolt.  Az 
emeléssel önkormányzati  tulajdonú rendelőben működő körzetre  havi 30.000 Ft,  saját  tulajdonú 
rendelőben működő körzet esetében havi 60.000 Ft költségvetési támogatást javasol, amely a 2014. 
évi költségvetésben közel 20 millió Ft kiadást jelent.

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

dr. Bercsényi Lajos: Köszönetét fejezi ki  a betegek és a kollégák nevében a támogatásért. 

További kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 242/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásban megbízási szerződés 

alapján  részt  vevő  egyéni  vállalkozó  orvosoknak,  szolgáltatóknak  2014.  évben  az  alábbi 
önkormányzati költségvetési támogatást biztosítja:
önkormányzati rendelőben működő körzet esetében: 30.000 Ft/hó, magántulajdonú rendelőben 
működő körzet esetében: 60.000 Ft/hó.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződések módosításának aláírására. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

szerződés módosítások esetén 2013. december 31.

2. A Közgyűlés  felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  megbízási  szerződés  módosítások 1  példányát 
küldje  meg  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztári 
Szakigazgatási Szervéhez.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott önkormányzati költségvetési támogatás forrásaként az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében 19.080 eFt-ot biztosít.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

19./ Javaslat  fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  jogosító  Étkezési  Erzsébet-utalvány  
biztosítására egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Havi  8.000  Ft,  azaz  évi  96.000  Ft,  természetbeni  juttatás 
megszavazását javasolja  valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény dolgozójának. Ez érinti 
az óvodát,  a Megyei Könyvtárat,  Megyei Múzeumot és a Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szolgálatát. 

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

Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 243/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működő 

költségvetési intézmények, így a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata, a Salgótarjáni 
Összevont Óvoda, a Dornyay Béla Múzeum és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói a 
2013.  évben,  személyenként  a  személyi  jövedelemadóról  szóló 1995.  évi  CXVII.  törvény (a 
továbbiakban:  törvény)  69-71.§-a  alapján  az  intézményeknél  keletkezett  személyi  jellegű 
juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, illetve dologi kiadások 
maradványa  és  a  gyermekétkeztetés  maradványa  terhére  96.000  Ft/fő/év  névértékű  Étkezési 
Erzsébet-utalványban (a továbbiakban: utalvány) részesüljenek.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  (a 
továbbiakban: Önkormányzat) azon intézményei részére, amelyeknél az utalvány biztosítására a 
személyi jellegű juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, illetve a 
dologi kiadásoknál keletkező megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2013. évben a törvény 69-71.§-
a alapján személyenként évi 96.000 forint értékű utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges 
költségvetési többlet támogatás összege, amely érinti a személyi juttatások, munkaadót terhelő 
járulékok  és  szociális  hozzájárulási  adó,  illetve  a  dologi  kiadások  előirányzatát,  az  alábbiak 
szerint:
1. Salgótarjáni Összevont Óvoda 14.066 eFt
2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár 681 eFt
Összesen: 14.747 eFt
A költségvetési többlet támogatás fedezetét az Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 
költségvetésében szereplő gyermekétkeztetés 2013. évi maradványa biztosítja. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetését  érintő 
szükséges rendeletmódosítást a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 13.

4. A többlettámogatás  esetleges  visszafizetését  a  2.  pontban  említett  önkormányzati  fenntartású 
intézmények szabad pénzmaradványából a 2013. évi zárszámadás keretében kell érvényesíteni.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2014. május 10.

5. A  Közgyűlés  utasítja  az  1.  pontban  említett  intézmények  vezetőit,  hogy  a  fentiekben 
meghatározott mértékű utalványt biztosítsák a dolgozók részére.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2013. december 5.

20./ Javaslat a „Salgótarjáni Magyar Nóta-és Népzenei Egyesület” részére névhasználathoz  
való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Amennyiben civil szervezet a Salgótarján nevet használni szeretné a 
nevében,  a  bejegyzéshez  szükséges  a  Közgyűlés  jóváhagyása.  A városban  2010.  óta  működő 
„Magyar Nóta és Népzenei Egyesület” a névhasználat engedélyezését kérte. Ehhez kéri a közgyűlés 
támogatását. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 244/2013. (XI. 28.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Salgótarjáni Magyar Nóta- 
és Népzenei Egyesület” (székhelye:  3100 Salgótarján, Fő tér  5.)  elnevezésében a „Salgótarjáni” 
megjelölést használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirendi pontok tárgyalását követően, a  közmeghallgatás első 
részében a képviselő-testület nevében számot ad a Közgyűlés 2013. évi tevékenységéről, a második 
részben pedig az állampolgárok közérdekű bejelentéseket, javaslatokat tehetnek.
Az  ülésre  meghívást  kaptak  a  hivatal  irodavezetői,  a  közszolgáltató  szervek  képviselői,  az 
önkormányzat által fenntartott kft.-k, kht.-k és az intézmények vezetői is.

Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 tagjából 12  fő van jelen. dr. Bercsényi Lajos képviselő úr és 
Dóra Ottó képviselő úr távozott az ülésteremből. A közgyűlés határozatképes. 

PREZENTÁCIÓ

28



Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a jelenlévőknek, hogy végighallgatták a prezentációt, 
átadja a szót a  megjelent polgároknak. Mivel a közmeghallgatásról hangfelvétel és jegyzőkönyv 
készül  kéri,  hogy a  hozzászóló  használja  a  mikrofont  és  hozzászólása  elején  mondja  be  nevét, 
címét.

Kérdések, hozzászólások

Gyepesi Béla – Salgótarján, Csókás körút 25.: Megköszöni a városvezetés munkáját, az elnyert 
támogatásokat. Kérése a városvezetés felé, hogy a földutat betonozzák le. A másik problémája a 
környéken élőknek,  hogy a  Szécsény felé  vezető  úton  egymást  előzgetik  óriási  sebességgel  az 
autók. Fokozott sebességmérést kér erre az útszakaszra. 

További felvetése, hogy a Gyarmat felé vezető útnak rossz a felülete, ezért az autósok a baloldali 
sávot használják, ami balesetveszélyes. A városvezetés és a rendőrség segítéségét kéri a problémák 
megoldásában. 

Godó Józsefné,  Salgótarján,  Nyírfácska út  1.: 2009-ben Zagyvapálfalva  és  Vizslás  között  az 
Ipoly Erdő Zrt.  megépítette  a Fehér-forrás tanösvényt,  melynek állapota időközben megromlott. 
Táblákat  kellene  pótolni,  illetve  az  első  táblához  vezető  földút  járhatatlan,  kocsival  nem lehet 
megközelíteni. 
Autóval  megközelíthetetlenek a  kertek,  amik  befelé,  az  Otthonker  Kft.  felé  vannak.  Kéri  az  út 
javíttatását. 

Orbán Gyula,    Salgótarján,    Pécskő    út 1  .:   A környéken részeg fiatalok randalíroznak,  részegen 
szidalmazzák a lakókat, WC-nek használják az 1. emeleti  lakások alatt  lévő területet.  Javasolja, 
hogy erre a területre, az OTP belső oldalára szereljenek fel kamerákat. 

A  Tokaji  Borozónak  nevezett  kocsma  engedélyt  kapott  arra,  hogy  az  utcára  helyezzenek  ki 
asztalokat, székeket. Este 11-ig, vagy éjfélig hangoskodnak, 18 év alatti fiatalokat is kiszolgálnak. 
Kéri az engedély felülvizsgálatát, mert a lakók tudta nélkül létesítették a boltot.  Jelezte és kérte a 
ház vezetését, hogy emeljék fel a borozó bérleti díját, de ezt nem teszik, mert bevételt hoz. Ha a 
rendőrség kijön és elzavarja a fiatalokat, fél óra múlva ismét ott vannak. Az ügyben intézkedést kér. 

Huppauer Szabolcs – Salgótarján, Kaszinó sor: Megköszöni a kerékpárút építését. Az itt lakók 
nevében  kéri,  hogy  az  új  temetőig  legyen  kiépítve.  Szükség  lenne  rá,  mert  veszélyes  ez  az 
útszakasz, hiszen szűk a kanyar és nincs járda. 

Örül a környéken zajló kilakoltatásnak. Kérése továbbá, hogy a Jónásch-telepen lévő, volt acélgyári 
szálló (Munkásszálló) felszámolása, illetve további sorsa is kerüljön rendezésre. 

Jelzi, hogy az Acélgyáron úton nem megoldott a gépjárművel történő parkolás. A lakók örülnének 
egy  kibetonozott  gépjármű  parkolónak,  hasonlónak,  mint  ami  a  Fáy  András  lakótelepen  az 
Óvodával szemben  lett  kialakítva.  Javasolja továbbá a Kaszinó sor egyirányúsítását,  a  bal oldali 
parkolást a piros erkélyes házaknál. 

Kérdése, hogy van-e esélye a közmunkásoknak arra, hogy véglegesen felvegyék őket dolgozni? 

Lukai  István -    Salgótarján,  Liget  út  6.:   Az út  nagyon rossz állapotban van.  Az út  közepére 
iszapfogót tettek, ami nem vezeti el  a vizet. Esőzések alkalmával nem lehet az utcából kijönni. 
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Kérése, hogy műszaki emberrel vizsgáltassák meg a felvetést.  

Kovács  Zoltán  -Salgótarján,    Hargita  körút  11.:   Javaslata  az,  hogy  a  város  veszélyeztetett 
területein  rendszeresítsenek gyalogos járőröket. Erről a közgyűlés döntsön. 

Kérdése  a  költségvetésben  szereplő  cigány  felzárkóztatási  programhoz  kapcsolódóan  az,  hogy 
mekkora összeget kaptak, illetve fognak kapni és ezt konkrétan mire fogják használni? 

Kérdése, hogy valóban átkerült-e Nógrád megye víz vagyona az Észak-magyarországi Regionális 
Vízműhöz, aminek a központja Kazincbarcika. Miért nem hagyta a város saját kezelésben? Lát-e 
esélyt arra polgármester asszony, hogy a világ, de az ország legdrágább vízdíja tovább csökkenjen? 

Következő  kérdése  a  közétkeztetésre  vonatkozóan  az,  hogy  a  város  tervezi-e  helyi  konyhák 
működtetését magyar cégek bevonásával, magyar alapanyagok felhasználásával? 

További  kérdése,  van-e  a  városnak  konkrét  terve  a  város  igen  alacsony  szintű  sportéletének 
fejlesztésére? Például a Városi Uszoda kihasználtságának növelésére, esetleg egy városi Stadion 
megépítésére vagy fejlesztésére. A SESE pálya, Építők-pálya,  Kassai soron lévő volt Vívóterem 
felújítására. 

A tűzhelygyári  pálya  igen  nagy  létszámú  utánpótlás  nevelést  bonyolít.  Véleménye  szerint  a 
Campingnál  egy utánpótlás  nevelési  centrumot  kellene  kialakítani.  Az öblösüveggyári  pályát  is 
lehetne fejleszteni.

Az egészségügyi helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy örül annak a nagy összegű támogatásnak, 
amit a kórház kapott. Szükséges lenne a személyi feltételek változtatása, a várólisták lerövidítése, a 
fogászati ellátások díjának módosítása. 

Kérdése,  hogy  végig  gondolta-e  a  városvezetés  azt,  hogy  a  tervezett  buszmegálló  helyigénye 
megfelel-e? 

Véleménye szerint a kamionforgalom miatt nem szabad a 21-es főútra tovább pazarolni a pénzt, 
mert széthengerlik, közlekedésre alkalmatlanná teszik az utakat. 

A vasút fejlesztését tartja fontosnak. Nemzetközi vasútvonal kiépítése lenne szükséges. 

Nyitrai György   - Salgótarján  , Béke krt. 126.  : Sokan eljárnak a városból más városba dolgozni, 
hiszen nincsenek munkahelyek. Tartós munkahelyek teremtésére lenne szükség. 

Kérdése az,  hogy mi a városvezetés véleménye  a devizahitelekről,  hogyan tudnának segíteni az 
adósságcsapdába esett embereken?

A városi televízióval és a városi helyi médiával kapcsolatban elmondja, hogy a közérdekű kérdések 
javaslatok nem kerülnek nyilvánosságra, a negatív vélemények nem jelennek meg. 

Lengyelné  Szőke  Martina:  A  Losonci  úti  közösséget  képviseli  a  Sportcentrumi  játszótér 
érdekében. Elsősorban megköszöni polgármester asszony levelét, melyben megkeresésükre reagált. 
Szeretnék, ha a következő évben lehetőség lenne játszótér kialakítására, hiszen naponta 300-400 
gyerek fordul meg a sportcentrumban. 
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Kaffka István Károlyné  -Salgótarján, F  áy András   krt.   94.:   Megköszöni polgármester asszony és 
Kakukk Zoltán képviselő úr közbenjárását a Lívia Csokoládégyár lebontása kapcsán. 

Megköszöni képviselő úr közbenjárását a megépített járdasor és akadálymentesítő miatt. 

Problémát  okoz  a  vaddisznók  jelenléte.  A lépcsőházakba  kihelyezett  ún.  vaddisznó-vonal  nem 
megoldás.  A megadott telefonszámot felhívták, ahol egy másik számot adtak meg. Az erdészek 
megjelentek, de közölték, hogy a folyadék elfogyott, villogókat tudnak adni, amitől már nem félnek 
a vadak. 

Jelzi, hogy ritka a buszközlekedés. Az  SZTK-nál  lehet leszállni,  de onnan gyalog kell kimenni  a 
tetőre.  Javasolja,  hogy az  ún.  kis-erdőnél,  a  vasúti  garázssornál  építsenek  ki  lépcsőt,  hogy föl 
lehessen menni a tetőre. 

Mikes Imre-Salgótarján, Budavölgyi út 42. : Kérdése, hogy mikor lesz felújítva a Budavölgyi út? 

Bartkó István-Salgótarján, Budavölgyi út.: Véleménye szerint a Városi Televízió egyoldalú. A 
Tűzhelygyár – ahol dolgozik - megérdemelne egy komoly műsort, cikket, hasonlóan a most induló 
szakmunkásképzés is. 

Kaffka István Károly-Salgótarján, Fáy A. krt.: Véleménye szerint a város nem használja ki azt a 
csodás  környezetet,  ahol  fekszik.  A város  azon részei,  ahová az  emberek hétvégente kimennek 
szalonnát  sütni,  kirándulni,  lerobbant  állapotban  vannak,  ezeket  fel  kellene  újítani.  A 
gyerektáborban pihenő gyerekek a régi Kőbányához, Kercseg-laposra, a Karancs-kilátóra mennek 
kirándulni. A Karancs-kilátóhoz igen rossz állapotú út vezet, amit legalább a gyalogosok számára 
használhatóvá kellene tenni.  Salgóbányához hasonlóan szükség lenne táblák kihelyezésére is. 

A Sportcsarnok és a Szabadidőközpont közötti utcarészen, a Losonci úttól a Gizella útig terjedő 
részen 5 ház teljesen el van zárva a közlekedéstől. A járda használhatatlan. A teniszpálya oldalán a 
kövek kiállnak a partoldalból, a vaskorlát be van dőlve, a járdalapok között 5-6 cm-es rések vannak. 
Ennek rendbetételét kéri. 

Uhricskó  István-Salgótarján,  Csokonai  út: A kamionok,  buszok  a  Csokonai  úton  járnak  a 
forgalom elterelése  miatt.  További  sebességkorlátozó  táblák  kihelyezését  kéri  a  nagy forgalom 
miatt. 2 hónapja járt Ponyi úrnál a Kapitányságon, hogy ezen az útszakaszon is mérjék a sebességet. 
Jegyzőkönyvet vettek föl, de kapitány úr közölte, hogy nem hozzájuk tartozik az útszakasz. Azóta 
nem történt semmi. 

Tudomása szerint a Csokonai út, ahol elkanyarodik a Nagymező úttól a város tulajdona. Szeretné, 
ha a jövő évi költségvetésben szerepeltetnék a felújítások között. A kamionforgalom tönkreteszi a 
házakat, a biztosító sem fizet érte. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megkezdi  a  válaszadást.  A felvetések megválaszolását  fordított 
sorrendben, a végéről kezdi. 

A legutolsó felvetés a  Csokonai úttal kapcsolatos volt. Tájékoztatásul elmondja, hogy a TESCO 
körforgalom utáni útszakasz problémája miatt kellett a nehezebb gépjárműforgalmat elvezetni. 
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A  Magyar  Közút  vezetőjének  tájékoztatása  szerint,  a  TESCO-val  történt  tárgyalásoknak 
megfelelően,  a  közeljövőben  egy  átmeneti  megoldással  megoldódnak  a  problémák.  Ebben  az 
ügyben az önkormányzatnak csak koordináló szerepe van, hiszen a Magyar Közút és a TESCO 
vitájáról van szó. Kivitelezési hiba okozta a problémákat. Valószínűleg visszavezetik a forgalmat a 
TESCO körforgalom felé. Így az autóbuszok, nehéz gépjárművek nem a Csokonai út felé mennek. 
Végleges megoldás a hiba kijavítása, ami előreláthatóan kb. fél évet vesz igénybe. 

Az  ott  lakók  türelmét  kéri.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  amint  megszűnik  a  nehéz 
gépjárműforgalom,  tervezve  van  a  teljes  körű  útfelújítás.  Azonban  ez  az  út  még  nem  az 
Önkormányzat tulajdona. Több szakaszra van bontva. Vannak olyan szakaszok, amelyeknél már 
elindult a tulajdonba kérés folyamata. Addig amíg az út nem kerül az önkormányzat tulajdonába, 
nem lehet  a felújítást  elkezdeni.  Az út rendbetétele 100 millió  fölötti  felújítási  munkát  igényel, 
hiszen a közmű javításokat meg kell csinálni. Csak az ivóvíz kiváltása 40 millió forint.  A kérdés 
másik részére kapitány úr fog válaszolni. 

A lakókörnyezettel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy fokozatos az előrehaladás. A Geopark-, 
illetve  a  TDM  fejlesztésekkel  fokozatosan  tanösvényeket,  turisztikai  helyeket  alakítanak  ki, 
olyanokat ami nem igényel nagy ráfordítást,  csupán némi rendbe tétellel  megoldható.  Ebben az 
Ipoly Erdővel, a Bükki Nemzeti Parkkal kell egyeztetni, hiszen az ő kezelésükben lévő területekről 
van szó.  Ugyancsak a Geopark fejlesztésnek része a kijelölt területek kitáblázása.  

A  Városi  TV-vel  kapcsolatos  felvetésre  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  a  jövőben 
megvalósítható a város gazdasági életének bemutatása a helyi tv-ben, hiszen igény van rá. 

A Budavölgye úttal kapcsolatban tájékoztat arról, hogy a 2014-es fejlesztések között az első helyen 
szerepel. Kb. 50 milliós tételt jelent a költségvetésben. 

A Kiserdei lépcső kiépítését jó ötletnek tartja. Képviselő úr, illetve az iroda segítségével felmérést 
kell végezni a várható költségekről. Valóban sokkal egyszerűbb gyalogos közlekedést biztosítana, 
ha az ott lakóknak nem kerülővel kellene a buszmegállóhoz eljutniuk.

A  Sportcentrum  játszóterének  kialakítása  a  következő  évi  költségvetés  függvénye. 
Önkormányzati forrásból kellene kialakítani. 

A következőben a  munkahelyek hiányára, illetve a  tartós munkahely teremtésére reagál. Tény, 
hogy  nagyon  magas  a  munkanélküliek  száma  Salgótarjánban,  aminek  több  oka  is  van.  A 
munkanélküliek több csoportra oszthatók. Vannak olyan közép- és felsőfokú végzettségűek, akiket 
közfoglakoztatás  keretében,  az  Önkormányzat  hivatalában,  intézményeiben  foglalkoztatnak. 
Bekerülve a közfoglalkoztatásba, jó munkavégzésükkel ki tudnak kerülni a munka világába. Ez a 
kisebb százalék. A  munkanélküliek nagyobb részének semmilyen szakképesítése nincs. Ezért indult 
az a kormányzati program, amely keretében alapképzést, illetve kompetencia képzést biztosítanak, 
elősegítve  a  munka  világába  történő  visszailleszkedésüket.  Salgótarjánban  700  fő  vesz  részt  a 
képzésen. 
A tartós munkahely igényére reagálva elmondja, hogy Salgótarjánban igenis tartós munkahelyek 
vannak. Minden egyes cég, amely évek óta működik a városban nagy munkáltatók,  mert több száz 
embert foglalkoztatnak. Mindegyik cég megtartotta a munkaerőt és fejleszti azokat. Munkahelyek 
vonatkozásában az elmúlt időszakban emelkedő tendencia tapasztalható. 
Azok az iparágak, amik a bányászatra épültek, valóban óriási tömeget hagytak munka nélkül, de 
ezek  a  változások  lezajlottak  a  70-es,  80-as  években.  A ma  élő  kis-  és  közép  vállalkozások 
folyamatosan fejlesztenek, bővítenek. 
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A  helyi  médiával  kapcsolatos  felvetésre  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  minden,  ami  a 
városban történik a helyi médiában megjelenik. Ha olyan műsorra lenne igény, ami az utca emberét 
szólítja meg, ahhoz kapacitásbővítésre lenne szükség. 

Devizahitelek, rezsi károsultak kifejezést nem hallotta, mert a rezsicsökkentés hatására maximum 
a bankok, saját cégek károsultak.. 

Kovács úr  fölvetésére reagálva elmondja,  hogy a víz díja 24%-kal csökkent.  Lehetőség szerint 
további csökkentést szeretnének elérni.

A konyhákkal kapcsolatos  jelzésre reagál. A salgótarjáni közétkeztetést a SODEXO Kft. végzi. 
Tájékoztat  arról,  hogy  törvény  értelmében  kiírt,  szabályos,  nyílt  közbeszerzési  eljáráson  lehet 
kiválasztani a közétkeztetési cégeket, amire nincs befolyása a városnak. Utoljára 5 évvel ezelőtt volt 
pályáztatás, amire salgótarjáni cégtől ajánlat nem érkezett. 

Nincs információja olyan helyi cégről, amely a salgótarjáni gyermekétkeztetést tudná végezni.  Az 
Önkormányzat saját konyha megvalósításán gondolkodik. SODEXO-val kapcsolatos feltétel többek 
között  az,  hogy  30%-ban  a  helyi  termékekből  és  helyi  termelőktől  átvett  nyersanyaggal  kell 
dolgozniuk.  A  cégnél  nem  franciák  dolgoznak,  hanem  salgótarjániak.  Nem  a  francia  multi 
szemléletét képviselik, hiszen magyar ízekkel főznek. 

A  víz  vagyonnal  kapcsolatban  tájékoztat  arról,  hogy nem  került  Kazincbarcikára.  Nem 
önkormányzati vagyon, hanem állami, az üzemeltetését állami tulajdonú cégek végzik. Az Észak-
magyarországi  Regionális  Vízművek  szintén  állami  tulajdonú  cég,  amely  a  szolgáltatást  végzi. 
Törvény értelmében a  víziközmű vagyon az  Önkormányzatokhoz került.  Tehát  a  víziközmű az 
önkormányzat vagyona, a vízvagyon pedig a magyar államé. 

Véleménye szerint a város sportélete nem alacsony szintű. A városi sportot a sportszervezetek, civil 
szervezetek,  sportegyesületek  működtetik.  Jó  színvonalúnak  tartja,  de  vannak  olyan  területek, 
például a futball, ahol  nem éri el azt a szintet, amit a SBTC aranykorában megvalósított. 

Az önkormányzat is komoly összegeket fordít a sportra. Az uszoda üzemel, csak nyáron zár be,  
amikor  a  strandon ugyanazt  a  szolgáltatást  igénybe lehet  venni.  Diáksportra  erőteljesen  ki  van 
használva az uszoda, bár való igaz, hogy magánszemélyek már kevésbé használják. 

Városi stadion kérdésében tárgyalások zajlanak. Szeretné,  ha a stadion-programban részt tudna 
venni a város, a SESE pálya fejlesztését kellene megvalósítani. Ennek akadálya az, hogy magán 
tulajdonba  került.  Az  Üveggyári  pálya  szintén  magán  tulajdonban  van.  Az  önkormányzat 
kezelésében lévő pályák viszont rendben vannak. Például a Besztercén lévő pálya, a Forgách-pálya , 
ezeket elsősorban utánpótlás nevelésre használják.

Az egészségügy személyi feltételeiről beszélt a felvezetőben és a napirendek kapcsán is téma volt, 
hogy orvosokra nagy szükség van a kórházban is és az alapellátásban is. 

Az alapellátásban nincsenek várólisták a városban, a kórház pedig állami fenntartásban működik. 
Véleménye szerint a salgótarjáni Kórházban sincsenek hosszú várólisták. 

A fogorvosi  ellátásra nem lehet panasz a városban, annak ellenére, hogy kevesen vannak és több 
körzetet  visznek  a  fogorvosok.  Az  önkormányzat  az  alapellátást  és  ügyeletet  finanszírozza, 
biztosítja. 
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Közlekedés,  buszmegálló,  helyigénye: Nem tudja pontosan mire gondolt  a  hozzászóló.  Tervek 
szerint a déli decentrumot szeretné megszüntetni a város és a helyi járati buszmegállót a piachoz 
felhozni. Közlekedési csomópont kiépítése című pályázat keretein belül közlekedési szakemberek 
készítették a terveket. 

Ennek megvalósítása a 2014-20-as fejlesztési időszakban lett tervezve, az új piac megépítésével 
együtt. A megítélt 5,2 milliárdos területi operatív programos fejlesztésből adott esetben, az elsők 
között  ezt  a  fejlesztést  szeretné  a  város  megvalósítani.  Az átalakítást  közlekedési  szakemberek 
dolgozták ki a Nógrád Volánnal együttműködve, figyelembe véve a buszfordulók helyigényt is.  

Azzal a felvetéssel nem ért egyet, mi szerint a 21-es útra nem szabad pénzt fordítani. Véleménye 
szerint igen is kell. A 21-es életveszélyes és balesetveszélyes főleg esős időben. Jónak tartja ennek a 
hosszabb szakasznak a felújítását, és fontos a 4 sávosítás. Új befektetők csak úgy jönnek a városba, 
ha legalább 4 sávos úton megközelíthető a főváros. 

A vasúti közlekedésről sokszor esett szó a 81-es vonal felújítása kapcsán. Információi szerint a 
MÁV az aluljárót fogja átépíteni és fejleszteni. A tervek között szerepel a MÁV Állomás felújítása. 
Reméli, hogy a 2014-20-as időszakban a vasút fejlesztése is megtörténik.

A cigány felzárkóztatást nem tudja értelmezni, ehhez a munkatársak segítségét kéri. 

A közbiztonsággal kapcsolatban Kapitány úr fog válaszolni. 

A Liget úti iszapfogóval kapcsolatban jelzett problémát kéri kivizsgálni. 

Kerékpárút új temetőig történő  kiépítésével kapcsolatban elmondja, hogy egyenlőre  az észak-
déli  kerékpárút  3.  ütemét  szeretnék  befejezni.  Pályázat  lett  benyújtva  a  3.  szakaszra,  amely  a 
Sportcsarnoktól  a  Gyermektáborig  épülne.  Ezt  követően  kerülhet  sor  a  kerékpárút  többi 
városrészben történő kiépítésére is. 

Acélgyári úti parkolás  megoldására tett  javaslatot jó ötletnek tartja, kollégák megvizsgálják és 
válaszolnak a felvetésre.

A közfoglalkoztatásban, képzésen  részt vevőknek nagyobb esélyük lesz munkába állni,  mintha 
nem lenne semmilyen szakképesítésük. 

Az OTP belső udvarán és a Pécskő úton történő rendzavarás óriási probléma. A városnak sajnos 
van néhány fertőzött területe, ahol a fiatalok előszeretettel szórakoznak és sajnos a szórakozásuk 
randalírozásba fullad péntek és szombat  esténként.  Összefogva a  Rendőrséggel,  Polgárőrséggel, 
Közterület-felügyelettel péntek este razziákat szerveznek. A közterület-felügyelők létszáma bővítve 
lett. Reméli, hogy ez a probléma közös erővel megoldható. 

A  tanösvénnyel kapcsolatos  felvetésre  reagálva elmondja,  hogy  jelezték az idegenforgalommal 
foglalkozó szervezeteknek. A táblákat mindenképpen pótolni kell, az utakat pedig felújítani. 

Csókás körút felújítása több, mint 30 millió Ft-ba kerül. A jövő évi tervek között szerepel. 

Átadja a szót Lőrincz Gyula irodavezető úrnak a további felvetések megválaszolására. 
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Lőrincz  Gyula: Tájékoztatja  a  hallgatóságot,  hogyan  történik  az  útfelújítások  rangsorolása.  A 
lakossági fórumok elhangzottakat lejegyzetelik. Az iroda munkatársai bejárják az említett utakat, 
megvizsgálják milyen szintű útfelújítás szükséges, és mennyibe kerül. Első körben 27 utat mértek 
föl,  majd  ezt  kiegészítve  jelenleg  34  felújítandó  út  van  a  kataszterben.  Az  utak  alatti 
közműkiváltások,  legfőképpen  az  ivóvíz  vezeték  kiváltása,  nagy  költségigénnyel  szerepelnek. 
Azokat az utakat veszik előre, ahol a legnagyobb problémák vannak.

Orbán  Gyula  úr felvetésére  reagálva  ígéretet  tesz  arra,  hogy  az  OTP  mögötti  közvilágítás 
telepítését kivizsgáltatja, megnézik milyen lehetőség van. 

Huppauer  Úr felvetései  jók  voltak  az  alternatív  gyalogos  útvonalak  vonatkozásában.  Ezeket 
megvizsgálják,  ugyanígy  a  új  temetőig  a  járda  kiépítésének  lehetőségét.  Amennyiben  lehet,  
közmunkaprogram  keretében  megépíttetik.  Szintén  megvizsgálják  az  Acélgyári  út-Kaszinó  sor 
területén a parkolási rendet. 

A  Csokonai  út  vonatkozásában  jelzi,  hogy a  Csokonai  úton  részben  sebességkorlátozás,  teljes 
hosszában pedig a tehergépkocsiknak súlykorlátozás van. Tehát 10 tonnánál nagyobb tehergépkocsi 
oda nem hajthat be, csak a buszok. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Fodor Enikő irodavezető asszonynak adja meg a szót közterület-
felügyelet témákban.

dr. Fodor Enikő: Vaddisznó vonal létrehozásával kapcsolatban ad tájékoztatást.  Ez a hivatal  új 
szolgáltatása.  Kiemeli,  hogy  a  vadgazdálkodás  nem  önkormányzati  feladat.  Lakossági 
szolgáltatásként lett bevezetve, aminek sikerét mutatja, hogy az erdészek megjelennek a bejelentés 
helyén. Fontosnak tartja elmondani,  hogy a lakosság is tehet ebben az ügyben. Hiszen a kóbor 
állatok etetésére kitett edények a vadakat is bevonzzák a lakókörnyezetbe. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy próbáljanak meg tartózkodni ettől a tevékenységtől. 

A Pécskő út 1.  szám alatti kereskedelmi egység teraszhasználatával kapcsolatban elmondja, hogy 
valóban problémát okozott ebben az évben a helyiség. Gyakori ellenőrzéseket folytattak, egy ízben 
jelentős  összegű  bírságot  is  kiszabtak.  Meglepetésére  pár  héttel  ezelőtt  újabb  teraszhasználati 
engedély iránti  kérelem érkezett,  amihez  írásos  hozzájárulását  nyújtották  be  a  lakásszövetkezet 
elnökének.  Így,  mint  hatósági  ügyben  eljáró  nem  tudja  megkérdőjelezni  azt,  hogy  a  lakók 
hozzájárultak-e  vagy  sem  a  terasz  használatához.  Kéri,  hogy  a  lakók  egyeztessenek  a 
Lakásszövetkezettel.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Irodavezető  Asszony  segítségét  kéri  az  egyeztetések 
lefolytatásához. 

Ponyi Béla rendőrkapitány úrnak adja meg a szót.

Ponyi Béla: Közutakról szól általánosságban. Az áru- és személyszállítás miatt fontos a 21. számú 
főút  karbantartása.  A közúti  ellenőrzések,  utalva  a  sebességmérésre,  komoly  szakmai  elemzést 
követően valósulnak meg. Nyilvánvalóan nincs annyi rendőr, nincs annyi sebességmérő készülék, 
hogy minden utat ellenőrzés alá tudjanak vonni, ezért folyamatosan elemzik, értékelik a baleseti- és 
forgalmi adatokat, figyelembe véve a lakosság véleményét is, és így próbálják irányítani a sebesség 
ellenőrzést végző kollégákat, járőröket.

Kivitelezési hiba miatt 10 tonnánál nagyobb össztömegű teherautók nem közlekedhetnek a TESCO 
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felé. Ez nem azt jelenti, hogy a teherforgalom a Csokonai útra van terelve. A buszforgalom lett arra 
terelve. Ígéretet tesz arra, hogy gyakrabban lesz rendőri ellenőrzés a jelzett területen. 

Hasonló a helyzet a Szécsényi úton. Közműcsere vagy felújítás nyomot hagy az aszfaltburkolaton,  
és a gépkocsivezető kímélve az autóját kikerüli ezeket és áthúzódik a bal oldali forgalmi sávba. 
Tehát ez igazából nem szabálytalan, hiszen a felezővonalat megfelelő irányjelzés használata után át 
lehet lépni, semmi nem tiltja, hogy esetleg kikerüljék a kátyúkat. A sebesség ellenőrzésre ígéretet 
tesz. Elemzik és kiértékelik az adatokat.  

Kovács úr kérdésére, hogy kinek mi a véleménye Salgótarján közbiztonságáról, véleménye szerint 
ezt  mindenkinek  magának  kell  eldöntenie.  Nincs  annyi  létszám  a  rendőrségnél,  hogy  minden 
területre,  utcába,  rendőröket  lehessen  küldeni.  Viszont  folyamatos  együttműködés  van  az 
önkormányzat  vezetőivel,  hogy javítani  lehessen  Salgótarján  közbiztonságát.  Ennek látható  jele 
többek között az, hogy az önkormányzat áldozott erre és két új rendészeti autót vásárolt. Így az 
önkormányzati kollégák nemcsak Salgótarján központjában tudnak gyalogosan megjelenni, hanem 
külvárosi részekben is. Tervezik, hogy ezekkel a gépjárművekkel közös szolgálatot is teljesítenek. 
Folyamatosan  közös  szolgálatot  látnak  el  az  önkormányzati  rendészekkel,  a  polgárőrökkel,  és 
besegítenek a térfigyelő kamerarendszer figyelésében is. A térfigyelő kamerarendszer óriási segítség 
a  rendőröknek,  Rendőrségnek,  de  Salgótarján  lakosságának is.  Egységesen működő,  irányítható 
Polgárőr Egyesület létrehozásán dolgoznak együtt irodavezető asszonnyal. 

A Pécskő út 1. szám alatti rendzavaráshoz kapcsolódóan elmondja, hogy sok reményt fűznek az 
Apolló Mozi újbóli üzemeltetéséhez. Remélik, hogy a fiatalok kulturált körülmények között tudnak 
majd  itt  szórakozni.  Kéri  a  lakókat,  hogy minden  esetben  tegyenek  bejelentést,  és  a  rendőrök 
kimennek intézkedni. 

A  Csokonai úton a sebességkorlátozó táblákat  a közútkezelője tudja  kihelyezni,  akár  lakossági 
kezdeményezésre  is.  A rendőrség  ebben  nem  kompetens,  csak  a  szabályok  betartását  tudják 
ellenőrizni. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  hozzászólásokat,  felvetett  problémákat.  A 
munkatársak újra átnézik a hozzászólásokat, és azokra a kérdésekre írásban válaszolnak, amikre   a 
közmeghallgatáson nem került sor. 

Meghívja  a  jelenlévőket  az  adventi  programokra.  November  30-án  a  Nógrád  Táncegyüttes  két 
időpontban 15 óra és 18 órai kezdettel tartja meg az éves nagy gáláját, amire mindenkit szeretettel 
várnak. 

A közmeghallgatást  bezárja,  tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy a  munkaterv  szerint  a  következő 
Közgyűlés ülésének tervezett időpontja: 2013. december 19.  Megköszöni a közgyűlés munkáját. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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