
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

16. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. december 19-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelenteket. Eötvös Mihály alpolgármester 
urat, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit 
és az érdeklődő állampolgárokat.

A Közgyűlés 15 tagjából  12 fő van jelen. Dr. Ispán András képviselő úr halála miatt a közgyűlés 
létszáma ezen az  ülésen  14 fő.  Dóra  Ottó  és  Fekete  Zsolt képviselő  úr  előzetesen  bejelentette 
távolmaradását. Megállapítja a határozatképességet. 

Rövid megemlékező beszédet mond dr. Ispán András képviselő úrról.  A közgyűlés 1 perces néma 
felállással adózik emlékének.  

A tárgysorozatra vonatkozóan javasolja, hogy a közgyűlés 1. napirendi pontként „Javaslat dr. Ispán 
András  temetési  költségeinek  átvállalására”című  előterjesztést  vegye  föl,  2.  napirendi  pontként 
„Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz való  csatlakozási  kérelmek 
elutasítására”  című  előterjesztést  vegye  föl,  3.  napirendi  pontként „Javaslat  a  polgármester 
felhatalmazására  az  ÉRV  Zrt.  Közgyűlésének  ülés  tartása  nélküli  döntéshozatalára  vonatkozó 
szavazásra” című előterjesztést vegye föl, 14. napirendi pontként „Javaslat Salgótarján megyei jogú 
város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének  biztosítását  célzó  közszolgáltatási  szerződés 
módosítására” című előterjesztést vegye föl, 15. napirendi pontként „Javaslat a Salgótarján Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.  között  fennálló  hosszú  távú  megbízási 
szerződés módosítására” című előterjesztést vegye föl,  16. napirendi  pontként „Javaslat a Tarján 
Glass Kft. részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására” című előterjesztést vegye föl,  18.  
napirendi  pontként  „Javaslat  lakás  bérbeadására  Mátraszele  Község  Önkormányzatának”  című 
előterjesztést tárgyalja. 

A Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadja el: 

1./ Javaslat dr. Ispán András temetési költségeinek átvállalására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz  való  csatlakozási  
kérelmek elutasítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester
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3./ Javaslat a polgármester felhatalmazására az ÉRV Zrt. Közgyűlésének ülés tartása nélküli 
döntéshozatalára vonatkozó szavazásra 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

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./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat  a  települési  és  állati  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7./ Javaslat közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól  
szóló 36/2010. (XII.16.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  belső  ellenőrzési  stratégiai  
tervének,  a  2014.  évi  belső  ellenőrzési  tervének  és  a  Belső  ellenőrzési  kézikönyvének  
jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrém Melinda polgármester

10./ Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

11./ Javaslat Nógrád Megye kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12./ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

14./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását  
célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

15./ Javaslat  a  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata és  a  Salgó Vagyon Kft.  között  
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

16./ Javaslat a Tarján Glass Kft. részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

17./ Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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18./ Javaslat lakás bérbeadására Mátraszele Község Önkormányzatának
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

20./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. (hrsz: 3908,3907/A/32) szám alatti nem lakáscélú 
helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

21./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtár  könyvtári  
dokumentumállományának,  pályázatainak  és  a  pályázatokhoz  kapcsolódó  eszközök  
átvételére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programban  egy  tanuló  részvételének  
támogatására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

23./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Nógrád  
Megyei Szervezete között létrejött ellátási szerződés módosítására, valamint a „MENEDÉK”  
Családok Átmeneti Otthona 2013. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott  
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei  

       Szervezetének igazgatója

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

25./ Javaslat a Közgyűlés 2014. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Zárt ülés:

26./ Javaslat  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  alapított  kitüntető  cím,  
kitüntető emlékérmek és díjak adományozására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Elsőként a Polgármesteri  Tájékoztató tárgyalására kerül sor.   A 
polgármesteri tájékoztatót kiegészíti annak a döntésnek az ismertetésével, mely szerint Salgótarján 
670  millió  Ft  működési  támogatásban,  illetve  a  december  17-i  kormányhatározat  értelmében 
további  430 millió Ft-os egyedi támogatásban részesül. 

Fenyvesi Gábor: Jelzi a FIDESZ-KDNP frakció nevében, hogy Ispán András képviselő úr  halála 
miatt a közgyűlés munkájában részt vesznek, de a vitákat mellőzik. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés tudomásul veszi a polgármesteri tájékoztatót. 
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1./ Javaslat dr. Ispán András temetési költségeinek átvállalására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az előterjesztésben arra  tesz  javaslatot,  hogy dr.  Ispán András 
képviselőtárs eltemettetésének költségeit vállalja át az önkormányzat. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 245/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése elhunyt  Dr.  Ispán András  önkormányzati  képviselő 
temetési költségeinek az önkormányzat által történő kifizetését jóváhagyja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2./ Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz való  csatlakozási  
kérelmek elutasítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társuláshoz hét 
önkormányzat  nyújtott  be csatlakozási  kérelmet  2013.  október  28.  óta.  A Társulás  elnökének a 
Társulási Megállapodás alapján 60 napja volt összehívni a Társulási Tanácsot a beérkezett kérelmek 
véleményezése céljából. A Tanács 2013. december 17-én ülésezett, amelyen úgy foglalt állást, hogy 
a csatlakozási kérelmeket nem támogatja, tekintettel arra, hogy a hét község csatlakozása a Társulás 
közel 3 milliárd forint összértékű hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésre irányuló pályázatában 
időbeli  csúszást,  illetve  akár  támogatás-csökkentést  is  eredményezhet.   A  Társulási  Tanács 
véleményezését  követően  a  tagönkormányzatok  képviselő-testületeinek  60  napjuk  van  a 
döntéshozatalra.  Amennyiben  akár  egy  képviselő-testület  elutasító  határozatot  hoz,  a  többi 
tagönkormányzat döntéshozatala szükségtelenné válik. Az előzőek  alapján javasolja az elutasító 
határozat meghozatalát.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 246/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  tekintettel  a  Kelet-Nógrád  Térségi 

Hulladékgazdálkodási  Társulás  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003  számú  pályázata 
megvalósíthatóságának veszélyeztetésére, az esetleges támogatás-csökkentésre, és figyelembe 
véve a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának csatlakozási 
kérelmeket  nem  támogató  véleményét  –  az  alábbi  önkormányzatok  Társuláshoz  való 
csatlakozási kérelmét  elutasítja:

Csécse Község Önkormányzata
Egyházasgerge Község Önkormányzata
Ipolytarnóc Község Önkormányzata
Litke Község Önkormányzata
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Mátraszőlős Község Önkormányzata
Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Piliny Község Önkormányzata

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről 
a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást haladéktalanul tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat a polgármester felhatalmazására az ÉRV Zrt. Közgyűlésének ülés tartása nélküli
döntéshozatalára vonatkozó szavazásra
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közgyűlés  szeptemberi  ülésén  döntött  arról,  hogy  az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben való részesedésszerzés érdekében egy darab, 
tagsági  jogot  megtestesítő,  nyomdai  úton  előállított,  10  eFt  névértékű,  névre  szóló  részvény 
megvásárlására irányuló adásvételi szerződést jóváhagyja, és felhatalmazta a polgármestert annak 
aláírására. A részvényszerzés megtörtént, az önkormányzat az ÉRV Zrt. szavazati joggal rendelkező 
tulajdonosává vált.
Az ÉRV Zrt. 2013. december 17-én azzal kereste meg az önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a 
határozati javaslat mellékletét képező szavazólap kitöltésével gyakorolja tulajdonosi jogait az ÉRV 
Zrt. Közgyűlésén. A cég a Szikszó-Víz Kft. 100 %-os üzletrészét kívánja megvásárolni 765.000.000 
Ft vételáron. Az előterjesztésben foglaltak alapján kéri felhatalmazását az ÉRV Zrt. Közgyűlésének 
ülés tartása nélküli döntéshozatalára vonatkozó szavazásra.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 247/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint az Északmagyarországi  Regionális  Vízművek 
Zrt. (ÉRV Zrt.) kisebbségi tulajdonosa egyetért azzal, hogy az ÉRV Zrt.  a Szikszó-Víz Kft. 100%-
os  üzletrészét  legfeljebb  765.000.000  Ft  vételáron  megvásárolja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert az ÉRV Zrt. közgyűlésének ülés tartása nélküli döntéshozatalára szolgáló melléklet 
szerinti  szavazólap  aláírására,  az  ÉRV Zrt.  részére  történő megküldésére,  valamint  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

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: Az előterjesztés  a  szokásos,  havonta  megjelenő  módosításokat 
tartalmazza.  Így  például  a  többletbevételek,  ill.  előirányzatok  közötti  átcsoportosításokat,  az 
Általános  tartalékról  való  átcsoportosítást,  ami  jelentősen  megnőtt,  hiszen  ebben  az  adventi 
időszakban  számos  civil  szervezet  nyújt  be  támogatási  igényt.  Véleménye  szerint  ezek  a 
módosítások nem befolyásolják negatív irányba a költségvetést. 
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A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság 6 igen és 2 nem szavazat mellett támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 8 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés  10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  
[Az 55/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  …/2013.  (XII.  19.)  önkormányzati  
rendelete a  2014.  évi  költségvetés  elfogadásáig  terjedő  átmeneti  időszak  
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az államháztartásról szóló törvény alapján a beterjesztett rendelet-
tervezet szabályozza január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszak alatt 
az önkormányzat működésének folyamatos vitelével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat. 
A rendelet-tervezet  a  korábbi  tapasztalatok alapján tartalmazza azokat  a  költségeket,  amelyek a 
költségvetés elfogadásáig, tehát februárig biztosan tudható, hogy megjelennek az önkormányzatnál, 
illetőleg lehetőség van előre nem látható költségek kifizetésére is. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés  10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  
[Az 56/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

6./ Javaslat  a  települési  és  állati  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  hulladékról  szóló  törvényben  foglaltaknak  megfelelően 
szükségessé  vált  az  önkormányzatok  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  önkormányzati 
rendeleteinek felülvizsgálata és módosítása.  A jelenleg hatályos,  a települési  szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  számtalan 
esetben módosításra került az elmúlt évek során, ezért jelen előterjesztés új rendelet megalkotására 
tesz javaslatot.   

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  12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
[Az 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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7./ Javaslat  közoktatási  intézményekben biztosított  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  
díjairól szóló 36/2010. (XII.16.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
alapján biztosított gyermekétkeztetést jelenleg a Sodexo Magyarország Kft. végzi a Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szolgálatával  kötött  vállalkozási  szerződésben  foglaltak  szerint  az 
önkormányzat által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben.
A vállalkozó 3,5 %-os mértékű infláció követésre tett  javaslatot  a  nyersanyag árak emelkedése 
miatt.  Az önkormányzat  a  KSH adatait  figyelembe véve 2,5 %-os mértékű infláció  elismerését 
javasolta,  amelyet  a  vállalkozó  elfogadott.  Ezeket  figyelembe  véve  2014.  január  1-jétől  az 
önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára vonatkozóan 2,5 %-os 
mértékű emelés elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  5  
igen szavazattal  támogatta a rendelet-módosítást, a Népjóléti Bizottság 8 igen, 2 nem szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés  9 igen és 3 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
[Az 58/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

8./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  belső  ellenőrzési  stratégiai  
tervének,  a  2014.  évi  belső  ellenőrzési  tervének és  a  Belső  ellenőrzési  kézikönyvének  
jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az  előterjesztés  első  része  az  Önkormányzat  belső  ellenőrzési 
stratégiai  tervét  tartalmazza  2014-2017-re  vonatkozóan.  Az  előterjesztés  második  része  az 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terv javaslatát tartalmazza. Mind a stratégiai, mind az 
éves terv a jelenleg hatályos jogszabályi előírások, és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott 
irányelvek  alapján  készült.  Az  előterjesztés  harmadik  része  a  Belső  ellenőrzési  kézikönyv.  A 
kézikönyv  a  Polgármesteri  Hivatal  belső  ellenőrei  által  végzett  ellenőrzések  tartalmi  és  formai 
követelményeit határozza meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 248/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  alapján  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának 2014-2017. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervét az 1. melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervét – a 2. melléklet szerint – jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  
Önkormányzatának Belső ellenőrzési kézikönyvét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

9./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye, a 
Türr István Képző és Kutató Intézet felülvizsgálata alapján az önkormányzat 2010-2015. időszakra 
vonatkozó  Települési  Esélyegyenlőségi  Programjának  átdolgozása  helyett,  a  jelenleg  hatályos 
jogszabályok  alapján  új  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot  készít.  A  Program  elkészítését  a 
Polgármesteri  Hivatal  végzi a  Türr  István Képző és Kutató Intézet mentorálásával.  Az együttes 
munka  eredményeképpen  2013.  december  15-re  elkészült  a  helyzetelemzés  és  az  intézkedések 
tervezete,  melyet  a  továbbiakban az  Esélyegyenlőségi  Munkacsoport,  ezt  követően  a  települési 
Esélyegyenlőségi Fórum megvitat. Az Esélyegyenlőségi Tanács 2013. december 4-én ülést tartott, 
és  olyan  döntést  hozott,  mely  szerint  új  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  megalkotására  van 
szükség, és javasolta, hogy a polgármester erre tekintettel terjessze a Közgyűlés februári ülése elé 
az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Bizottságok nem tárgyalták a előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 249/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  új  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program 
kidolgozásával.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy a  programot  a  Közgyűlés  2014.  februári  ülésére 
terjessze elő..
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a Közgyűlés 2014. februári ülése

10./ Beszámoló  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2013.  évi  
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Gaál Zoltán jegyző

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2013.  január  1-jén  lépett  hatályba  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvény  azon  rendelkezése,  mely  előírja  a  jegyzőknek,  hogy  évente 
számoljanak  be  a  képviselő-testületnek  a  polgármesteri  hivatal  tevékenységéről.  Jegyző  úr  a 
törvényi  kötelezettségének eleget  téve jelen előterjesztésében tájékoztatja a közgyűlést  a  hivatal 
2013. évi munkájáról.  A beszámolóból megismerhető az egyes szervezeti  egységek által  ellátott 
feladat-és  hatáskörök,  melyek  a  közelmúltban  végrehajtott  közigazgatási  reform során  jelentős 
változásokon mentek keresztül.
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A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  
Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Jónak  tartja  a  beszámolót,  és  arra  biztatja  az  állampolgárokat,  hogy a 
honlapon keressék meg, olvassák el, mert teljes képet kapnak a hivatal működéséről.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Jegyző Úrnak és munkatársainak az év során végzett 
munkát. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 250/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri 
Hivatala 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

11./ Javaslat  Nógrád  Megye  kéményseprő-ipari  közszolgáltatási  szerződésének  
módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló törvény alapján a 
közszolgáltatás  biztosítása  a  megye  egész  területén  a  megyeszékhely  megyei  jogú  város 
önkormányzata  kötelező  feladata.  A törvény  alapján  a  korábban  a  megyei  önkormányzat  által 
megkötött szerződés esetén – mely határozatlan időre szól – a szerződés felülvizsgálata és esetleges 
módosítása szükséges legkésőbb a Közgyűlés 2013. decemberi ülésén. A fenti okok miatt kéri, hogy 
a Nógrád megye területére  vonatkozó kéményseprő-ipari  közszolgáltatási  szerződés  módosítását 
fogadja el a Közgyűlés. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Megfontolandónak tartja, hogy ezt a tevékenységet a Salgó Vagyon Kft. 
végezze, amennyiben erre a munkára talál megfelelő képzettségű embereket. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 251/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Nógrád  Megye  kéményseprő-ipari  közszolgáltatási 
szerződésének  4.  módosítását  az  1.  melléklet  szerint  elfogadja  és  egyben  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  által  Salgótarján 
közigazgatási területén a településtisztasági feladatokra, a Gyurtyánosi és Somlyói hulladéklerakó 
rekultivációs munkálataival kapcsolatos feladatokra, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő 
fizető  várakozási  övezetek  üzemeltetésére  vonatkozó  megbízási  szerződés  megkötésére  tesz 
javaslatot  2014.  január  1.  és  2018.  december  31.  közötti  időszakra.  A hulladékgazdálkodási 
feladatokat 2014. január 1. napjától a VGÜ Kft. külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 252/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és 
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-vel  kötendő  megbízási  szerződést  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2008-ban elkészítette és júniusi határozatával 
jóváhagyta Salgótarján Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, majd a 2010. évi áprilisi határozatával 
döntött  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  létrehozásáról,  az  IVS-ben  rögzített  stratégiai  célok 
elérését  szolgáló  komplex  városfejlesztési  akciók  előkészítésére  és  megvalósítására.  Az 
Önkormányzat az Alapszerződéssel egyidejűleg megbízási szerződést kötött a Városfejlesztő Kft.-
vel  a  feladatok  elvégzésére,  melynek  9.  pontja  tartalmazza  a  Kft.  átalánydíjazásának  tárgyévi 
összegét. Az előterjesztés az átalánydíj éves felülvizsgálatát és aktualizálását tartalmazza.

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 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 253/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
között  2010.  április  30-án,  a  városközponti  funkcióbővítő  rehabilitáció  akcióterületi  tervében 
meghatározott feladatok elvégzésére vonatkozóan megkötött megbízási szerződés módosítását az 1. 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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14./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének  
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztésben a likviditás biztosítása érdekében a menetrend 
szerinti helyi közlekedés ellátása során felmerült és bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 
ellentételezésére  nyújtott  támogatás  biztosításának  időpontja  módosul.  Egy  autóbuszt  műszaki 
meghibásodása miatt a közszolgáltató 2013. december 1. napjával lecserélt, melyhez szükséges a 
Közszolgáltatási Szerződés 7. és 8. számú mellékleteinek módosítása.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 254/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közötti  
közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között 
fennálló hosszú távú megbízási szerződés módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  forgalomképes  vagyon 
értékesítését  és  bérbeadás  útján  történő hasznosítását  a  Salgó Vagyon Kft.  megbízási  szerződés 
alapján végzi.  A megbízás keretében a  Salgó Vagyon Kft.  ellátja  a  lakás-  és nem lakás  céljára 
szolgáló helyiségek értékesítésének, bérbeadásának, a belterületi földek bérbeadásának feladatait, 
melyek mellett  üzemeltetési,  szervezési,  adminisztratív,  gazdálkodási,  karbantartási,  felújítási  és 
egyéb vagyonhasznosítási  tevékenységet  végez.  Tevékenységéről,  a  felhasznált  pénzeszközökről 
folyamatosan beszámol a megbízónak a szerződésben meghatározott formai követelmények szerint. 
A feladatok ellátásáért a Salgó Vagyon Kft.-t megbízási díj illeti meg. A 2014. évi megbízási díj 
összességében a 2013. évihez képest csökken, valamint lényegi változás még, hogy a megbízási 
díjat átalánydíj helyett minden év február 28. napjáig egy összegben fizeti meg az önkormányzat a 
Salgó Vagyon Kft. részére.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 255/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Salgó Vagyon Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő és  Távhőszolgáltató Kft.  között  2001. 
augusztus 06-án létrejött  megbízási  szerződés 2014. január 1-jei  hatállyal  történő módosítását a 
melléklet  szerint  jóváhagyja.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a megbízási  szerződés 
módosításának aláírására.

11



Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat a Tarján Glass Kft. részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Tarján  Glass  Kft.  2012-ben  elkészítette  a  salgótarjáni 
öblösüveggyártás  újraindítására  vonatkozó  üzleti  tervét,  mely  egy  háromlépcsős  fejlesztési 
elképzelést  tartalmaz. Az első lépcső egy kézi üzem létrehozását  irányozta elő,  mely beruházás 
megvalósításához az önkormányzat is jelentős erkölcsi és 13 millió Ft összegű anyagi támogatást 
nyújtott.  A fejlesztés második ütemét jelentő kutatási központ pályázati forrás hiánya miatt még 
nem valósult meg. A fejlesztés harmadik üteméhez, a gépi gyártás elindításához a Magyar Kormány 
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére 563.089 eFt, a Munkaerőpiaci alap terhére 255.000 
eFt vissza nem térítendő támogatással kíván hozzájárulni. Ez a támogatási szint (21,7%) elmarad az 
üzleti tervében megfogalmazott támogatási igénytől, ezért a Tarján Glass Kft. további támogatási 
igénnyel  fordult  a  kormányzathoz.  A Tarján  Glass  Kft.  a  Közgyűlés  szeptemberi  határozatával 
jóváhagyott  stratégiai  megállapodás  alapján  2013.  december  10-én  azzal  a  kéréssel  fordult  az 
önkormányzathoz, hogy részesítse 10.000 eFt összegű vissza nem térítendő támogatásban. A Tarján 
Glass Kft. az igényelt támogatást a frankfurti vásár ráfordításaira és a kiemelt termékek fejlesztésére 
kívánja felhasználni.

A  Pénzügyi  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 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 256/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a fejlesztéspolitikáért  felelős miniszter jóváhagyó 
állásfoglalása esetén – a Tarján Glass Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Budapesti út 31.) részére a 
frankfurti vásár ráfordításaira és a kiemelt termék fejlesztésekre a felhasználással való elszámolási 
kötelezettség előírása mellett 10.000 eFt vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújt.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy  a  miniszter  jóváhagyását  követően  a 
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a támogatás kifizetésére 2014. január 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A térfigyelő rendszer működtetésére 2014.  december 31. napjáig 
hatályos  együttműködési  megállapodást  kötött  az  önkormányzat  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal,  mely  alapján  2013.  évben  is  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  működtette  a 
térfigyelő kamera-rendszert, az Önkormányzat által a rendőrség részére juttatott támogatásból.  A 
jelenleg 31 állomásból álló térfigyelő kamera-rendszer, köszönhetően az önkormányzat által elnyert 
pályázati forrásoknak, 2013. nyarán 5 db rendszám felismerő kamerával bővült, mely arra hivatott, 
hogy a város bevezető útjain a beérkező gépjárműveket regisztrálja, így információval szolgáljon 
egy-egy  súlyosabb  bűncselekmény  felderítéséhez.  2014.  évben  a  térfigyelő  rendszer 
működtetésének  feltételeit  a  rendőrségről  szóló  törvényben  foglaltakkal  összhangban  szükséges 
szabályozni. Az együttműködés kereteit, annak részletes feltételeit a határozati javaslat 1. melléklete 
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szerinti megállapodás módosítás rögzíti. A térfigyelő rendszer 2014. évi karbantartására vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséhez szintén a közgyűlés felhatalmazását kéri. 

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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 257/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közötti  – a térfigyelő kamerarendszer működtetésére 
vonatkozó  –  3.  számú  együttműködési  megállapodás  módosítást  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a térfigyelő 
kamera-rendszer karbantartására 2014. január 1-től kötelezettséget vállaljon, az ehhez szükséges 
intézkedéseket megtegye, a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat lakás bérbeadására Mátraszele Község Önkormányzatának
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Mátraszelén,  az  önkormányzat  által  bérbe  adott  lakás  kiégett, 
melynek  használatát  a  hatóság  megtiltotta.  A bérlő  elhelyezését  az  önkormányzat  nem  tudja 
megoldani,  mert  nincs  üres lakása,  ezért a  község polgármestere segítséget  kért  a  család 2014. 
április  30.  napjáig  történő elhelyezéséhez oly módon,  hogy Mátraszele  Község Önkormányzata 
vállalja a piaci alapú bérleti díj, a közüzemi költségek, valamint a 3 havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék  megfizetését,  továbbá  a  lakás  visszaadását  a  bérleti  szerződés  lejártát  követően.  Az 
előterjesztésben  Salgótarján,  Erzsébet  tér  2.  14/2  szám  alatti  önkormányzati  lakás  Mátraszele 
Község Önkormányzatának 2013.  december 20.  napjától  2014.  április  30.  napjáig  történő piaci 
alapú bérbeadásának jóváhagyását kéri a Közgyűléstől.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 258/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 20. napjától – 2014. április 30. napjáig 
határozott  időtartamra  bérbe  adja  Mátraszele  Község  Önkormányzata  részére  a  Salgótarján, 
Erzsébet tér 2. 14/2 szám alatti önkormányzati lakást piaci alapú bérleti díjon (877 Ft/m2/hó) a 
közüzemi költségek községi önkormányzat általi megfizetési kötelezettsége mellett.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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19./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő,  bérbeadással  hasznosított 
ingatlanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a hátralékos 
állományból 30.807.912,- Ft összegű követelés a vonatkozó jogszabályok alapján behajthatatlannak 
minősíthető.  A számvitelről szóló törvény értelmében behajthatatlan követelés a mérlegben nem 
mutatható ki, ezért szükséges a leírása.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és  Idegenforgalmi  Bizottság  1  nem,  1  tartózkodás  ,  6  igen  szavazat  mellett  támogatta  az  
előterjesztést, a Népjóléti Bizottság 2 tartózkodás és 8 igen mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 259/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 65. § (7) 
bekezdésében  foglaltak  alapján  utasítja  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonát  képező  ingatlanokkal  kapcsolatos  lakossági  lakbér-  és  közüzemi  díj, 
illetve közterület bérleti- és közüzemi díj hátralékos állományából – az 1. mellékletben részletezett 
– 30.807.912,- Ft összegű behajthatatlan követelést leírjon.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

20./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  25-27.  (hrsz.:  3908,3907/A/32)  szám  alatti  nem  
lakáscélú helyiség bérbeadására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 2013-ban meghirdetett „Téli közfoglalkoztatáshoz” kapcsolódó 
alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott  beiskolázása 
történt  meg.  A  program  alap-kompetencia  részét  a  területileg  illetékes  munkaügyi  központ 
finanszírozza  a  TÁMOP  2.1.6  program  keretében,  melyben  szorosan  együttműködik  a  helyi 
önkormányzat, a területileg illetékes munkaügyi központ, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  A 
programban sor  kerül  többek között  alap-kompetencia  képzésre  az  érettségivel  nem rendelkező 
közfoglalkoztatottak részére. A képzés 2013. december 2. napjától 2014. április 7. napjáig tart, az 
ehhez szükséges infrastruktúrát az önkormányzatnak kellett biztosítania. Az oktatások a Salgótarján, 
Rákóczi út 25-27. szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el.
Az oktatáshoz a Türr Intézet bérleti szerződés keretében veszi bérbe az oktatás helyszínét, jelen 
esetben a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületét, melyért bruttó 10.012.680,- Ft bérleti 
díjat  fizetnek.  A szerződés  az  előterjesztés  1. mellékletét  képezi,  melynek  jóváhagyását  kéri a 
Közgyűléstől.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kiegészíti az előterjesztést azzal,  hogy a 10 millió Ft-os bérleti 
díjon túl az önkormányzatnak ez a téli közmunkaprogram még további 18 millió Ft megtakarítást 
jelent a 4 hónapban, amennyiben a segély 20%-át nem kell kifizetni . 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 260/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatt 
található ingatlan bérbeadását a Türr István Képző és Kutató Intézet részére 2013. december 2. 
napjától  2014.  április  7.  napjáig  terjedő  határozott  időtartamra  a  Téli  közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó alap kompetencia képzés lebonyolításához bruttó 10.012.680,- Ft bérleti díjon.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtár  könyvtári  
dokumentumállományának,  pályázatainak  és  a  pályázatokhoz  kapcsolódó  eszközök  
átvételére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtár 
székhelyén, a 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám alatt nyilvános könyvtárat működtet. A 
könyvtári tevékenység folytatásához szükséges helyiségeket a Salgó Vagyon Kft.-vel kötött bérleti 
szerződés alapján használja. Az Egyesület azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Könyvtárat 
nem  tudja  tovább  működtetni,  ezért  a  könyvtári  dokumentumállományt  és  a  3  európai  uniós 
pályázatukat, valamint a projekt keretében beszerzett eszközöket felajánlja átvételre. Az Egyesület 
és  az  Önkormányzat  előzetes  tárgyalásokat  folytatott  a  könyvtári  dokumentumállomány,  a 
pályázatok,  valamint  az  azokhoz  kapcsolódó  informatikai  és  egyéb  eszközök  átadás-átvételi 
eljárásának  megvalósítása  érdekében.  Az  Egyesület  a  Közgyűlés  jóváhagyását  kéri  arra 
vonatkozóan,  hogy  közművelődési  tevékenysége  folytatása  érdekében  az  Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítson számára irodahelyiséget a Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám alatti 
ingatlanban 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig, 5 év határozott időre. 
Javasolja,  hogy az átadás-átvételi  eljárás lefolytatását  követően az Önkormányzat  a tulajdonába 
került könyvtári dokumentumállományt, pályázatokat, valamint informatikai és egyéb eszközöket 
adja át az Önkormányzat fenntartásában működő Balassi Bálint Megyei Könyvtárnak. A Könyvtár 
vállalja, hogy a jelenleg az Egyesület alkalmazásában álló 2 fő könyvtári szakembert 2014. január 
1. napjától foglalkoztatja. Javasolja, hogy a Könyvtár, az átvett könyvtári dokumentumállományra 
alapozva, fiókkönyvtárat működtessen a Salgótarján, Munkásotthon tér 1. szám alatti ingatlanban. A 
Könyvtár igazgatójával egyeztetés történt a feladatellátásra vonatkozó kérdésekben. 
A  telephelyek  bővülése  miatt  szükséges  a  Könyvtár  alapító  okiratának  módosítása  is,  mely 
véleményezés céljából meg lett küldve az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A minisztérium a 
változásokkal  egyetértett.  A TEMI  Könyvtár  könyvtári  dokumentumállományának  és  az  ahhoz 
kapcsolódó pályázatok és eszközök átvételéhez, és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár fiókkönyvtári 
feladatellátásához  szükséges  megállapodások,  valamint  az  alapító  okirat  módosítás  tervezetét  a 
határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiegészítését az ülést megelőzően kapták kézhez a képviselők, aminek az az oka, 
hogy az önkormányzat és az Egyesület az anyagküldést követő egyeztetései alapján a határozati 
javaslat eredeti 3. mellékleteként csatolt használati szerződés helyébe az előterjesztéshez benyújtott 
kiegészítésben  pontosított  3.  melléklet  kerül.  A  Könyvtár  alapító  okiratának  módosításával 
kapcsolatos írásos minisztériumi vélemény megérkezett, amely szintén az ülés előtt lett kiosztva a 
képviselőknek. Kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést a kiegészítés, és a minisztériumi vélemény 
figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.
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Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 1 tartózkodás, 7 igen  
szavazattal  támogatta  az  előterjesztést,  a  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 261/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni 

Önkormányzati  Vagyonkezelő  és  Távhőszolgáltató  Kft.  (3104  Salgótarján,  Park  út  12.)  és 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő,  az  1.  melléklet  szerinti 
használati szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 31.

2. A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  -  TEMI  Könyvtár  (3100 
Salgótarján, Munkásotthon tér 1.), Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) között kötendő, a 2. melléklet szerinti 
átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 31.

3. A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  –  TEMI  Könyvtár  (3100 
Salgótarján,  Munkásotthon tér  1.)  és  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzata között 
kötendő,  a  3.  melléklet  szerinti  használati  szerződést  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 31.

4. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a  fiókkönyvtári  feladatok  ellátásához 
szükséges  helyiségek használatára  kösse meg a Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtárral  a  bérleti 
szerződést.
Felelős: Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. december 31.

5. A Közgyűlés  jóváhagyja  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  alapító  okiratának  módosítását, 
valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

6. A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: 2013. december 27.

7. A  Közgyűlés  felkéri  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  igazgatóját,  hogy  készítse  el  az 
intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatának  módosítását  és  terjessze  azt  jóváhagyás 
céljából a Népjóléti Bizottság elé.
Felelős: Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója
Határidő: 2014. február 28.
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22./ Javaslat  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programban  egy  tanuló  részvételének  
támogatására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett a helyi 
és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel  rendelkező,  tehetséges,  nyolcadik  évfolyamos  tanulók  továbbtanulásának  segítése 
érdekében.  Az  Arany János  Tehetséggondozó  Program keretében  lehetőség  nyílik  arra,  hogy a 
hátrányos  helyzetű  tehetséges  gyermekek  olyan  középiskolákban,  kollégiumokban  tanuljanak, 
nevelkedjenek,  amelyek  célul  tűzték  ki  a  tehetséggondozást  és  a  felsőfokú tanulmányokra  való 
eredményes  felkészítést.  A tehetséggondozó  programban  egy  tanuló  kíván  részt  venni,  aki  a 
Salgótarjáni  Általános  Iskola  és  Kollégium nyolcadikos  diákja.  A pályázó családi  körülményei, 
szociális helyzete alapján a pályázati feltételeknek megfelel. Felvétele esetén a képzés teljes ideje 
alatt biztosított nevelése, oktatása és kollégiumi ellátása.  A pályázat be lett nyújtva a tanuló által 
első helyen megjelölt középiskolába. A Közgyűlési határozatról az ülés után értesül a középiskola. 

A Népjóléti Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 262/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése támogatja,  hogy Botos Alex (született:  Salgótarján, 
1999. július 23.;  anyja neve: Bada Krisztina; lakcíme: 3100 Salgótarján,  Arany János út 15.),  a 
Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium nyolcadik évfolyamos tanulója részt vegyen az Arany 
János Tehetséggondozó Programban, anyagi támogatást azonban nem tud nyújtani. A Közgyűlés 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a tanuló által az első helyen megjelölt középiskolának 
küldje meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat  a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt  
Nógrád Megyei  Szervezete között létrejött ellátási szerződés módosítására, valamint a  
„MENEDÉK” Családok  Átmeneti  Otthona  2013.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei  

       Szervezetének igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti Juhászné Kincses Helént, a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei  Szervezetének  igazgatóját.  A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 
törvény szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén harmincezernél több állandó lakos 
él,  családok  átmeneti  otthonát  köteles  működtetni.  Az  önkormányzat  e  jogszabályi 
kötelezettségének  egyrészről  az  Önkormányzat  és  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei 
Szervezete között 2003. december 12-én létrejött ellátási szerződés alapján tesz eleget, másrészt 
pedig a térségi társuláson keresztül. Az ellátási szerződés 10. pontja szerint a Vöröskereszt az általa 
nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  felhasználásáról  a  Közgyűlés  előtt  évente  egy 
alkalommal, legkésőbb tárgyév december 31-ig beszámol. Megköszöni az együttműködést és az 
igényes beszámolót a Vöröskeresztnek. 
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A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta az előterjesztést, a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 263/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 

Önkormányzata, valamint a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete között a családok 
átmeneti  otthona  ellátásának  biztosítására,  2003.  december  12-én  kelt  ellátási  szerződés 
módosítását az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 31.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2013. 
évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj 
felhasználásáról szóló beszámolót a 2. melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási 
Megállapodásának 2013. június 30-i hatálybalépése, módosítása óta korrekciók váltak indokolttá a 
fizetési  kötelezettségeiket  megszegő  tagönkormányzatokkal  szemben  alkalmazott  eljárási  rend 
alapdokumentumba foglalása miatt,  a közös intézmény fenntartására, finanszírozására vonatkozó 
rendelkezések módosítása, valamint egyéb technikai átvezetések miatt. 

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 12 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 264/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
Társulási  Megállapodásának  –  a  Társulási  Tanács  49/2013.(XI.27.)  TTh.  sz.  határozatával 
elfogadott  –  2.  számú  módosítását  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2013. december 31.

25./ Javaslat a Közgyűlés 2014. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján  a  Közgyűlés  félévenként  jóváhagyott  munkaterv  alapján  végzi  munkáját.  A munkaterv 
tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a Közgyűlés 
elé. A beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, 
amelyek tárgyalását jogszabály teszi kötelezővé, illetve amely témákban a döntéshozatal időpontja 
a munkaterv készítésekor már ütemezhető. Ezen felül a közgyűlés aktuális  ülésének napirendjére 
kerülnek azok a témák, amelyek tárgyalása és a döntéshozatal a későbbiekben válik szükségessé. 
Az  ülés  előtt  kapták  kézhez   a  képviselők  a  pontosított  munkatervet  tartalmazó  előterjesztés 
kiegészítését. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 265/2013. (XII. 19.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2014.  I.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy  az  ülésre  interpelláció  nem 
érkezett.  Megköszöni  a  képviselőtársak  Közgyűlésben  végzett  egész  éves  tevékenységét,  a 
meghívott  vendégek  részvételét.  A Közgyűlés  legközelebbi  ülésének  tervezett  időpontja:  2014. 
január 30.

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
       polgármester jegyző
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