
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 30-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 14 fő  van jelen.  dr. Ispán András  képviselő úr halála miatt a közgyűlés 
létszáma 14 fő. Megállapítja a határozatképességet. 

A tárgysorozatra vonatkozó módosító javaslat nincs. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadja el: 

1./ Javaslat  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi  napközire  
vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2013. évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oroszvári Mária ügyvezető igazgató

2./ Javaslat  a  Kistipegő  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi  napközi  2013.  évi  
tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott  szolgáltatásról,  a  szolgáltatási  díj  
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi ügyvezető igazgató

3./ Javaslat  a  Keresztény Advent  Közösség fenntartásában működtetett  CSIMPILIMPI családi  
napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2013.  évben  nyújtott  szolgáltatásról,  a  
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Cserbik János ügyvezető 

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a  
2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat  az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományának állam által  
történő átvállalásához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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6./ Javaslat a településrendezési terv Salgótarján teljes területét érintő digitális feldolgozásával  
kapcsolatos módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

7./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  építészeti  örökség  helyi  
védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

8./ Javaslat  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi  
közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotására  és  a  közszolgáltatási  
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

10./ Javaslat  a  „2013.  évi  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  biztosítása”  című  felhívásra  
történő  pályázatbenyújtással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

11./ Javaslat  állami  tulajdonú  közterületek  önkormányzati  tulajdonba  vételéhez  kapcsolódó  
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

13./ Javaslat  a  Salgótarján,  Arany  János  út  19/A (hrsz:  3736)  szám  alatti  helyiség  ingyenes  
használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás ingyenes bérbe adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15./ Javaslat  szak-,  és  felnőttképzési  klaszter  együttműködés  kialakítására  Nógrád  megyében,  
Salgótarján ipari térségben
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Elsőként  a  Polgármesteri  Tájékoztatót  tárgyalja  a  közgyűlés. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Javaslat  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában  működtetett  családi  
napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2013. évben nyújtott szolgáltatásról, a 
szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Oroszvári Mária ügyvezető igazgató
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  Közgyűlést  arról,  hogy  a Futrinka-meseház 
Nonprofit Kft. részéről jelezték távolmaradásukat. Az ülés 1-3. napirendje a családi napközik éves 
beszámolóját tartalmazza. Javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el az általános bevezetőt mind a 
3  napirendhez.  Az  előterjesztésekben  a  szolgáltatók  az  ellátási  szerződésben  foglalt 
kötelezettségüknek  tesznek  eleget.  A Közgyűlés  2010.  márciusában,  illetve  2011.  februárjában 
döntött  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.,  a  Kistipegő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.,  valamint  a 
Keresztény  Advent  Közösség  fenntartókkal  ellátási  szerződés  megkötéséről  a  gyermekvédelmi 
törvényben  meghatározott  gyermekek  napközbeni  ellátásának  körébe  tartozó,  családi  napközi 
feladatainak ellátására.  A Nonprofit  Kft.-k  7-7 férőhelyen,  a  Közösség 14 férőhelyen működtet 
Salgótarjánban  családi  napközit.  Az  ellátási  szerződések  4.a)  pontjában  mindhárom szolgáltató 
vállalta, hogy az általa nyújtott szolgáltatásról, a szerződésből fakadó feladatairól, a szolgáltatási díj 
felhasználásáról az Önkormányzat Közgyűlése előtt évente beszámol. Jelen előterjesztés a Futrinka-
meseház Nonprofit Kft. beszámolója. 

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: 1/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Futrinka-meseház  Nonprofit  Kft.  fenntartásában 
működtetett  családi  napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2013.  évben  nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi 2013. évi 
tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj  
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Illés Noémi ügyvezető igazgató

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Jelen  előterjesztés  a  Kistipegő  Nonprofit  Kft.  beszámolóját 
tartalmazza. 

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: 2/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft.  fenntartásában 
működtetett  családi  napközi  2013.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ Javaslat  a  Keresztény  Advent  Közösség  fenntartásában  működtetett  CSIMPILIMPI  
családi napközire  vonatkozó  ellátási  szerződés  alapján  a  2013.  évben  nyújtott  
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Cserbik János ügyvezető 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Jelen előterjesztés a Keresztény Advent Közösség fenntartásában 
működtetett CSIMPILIMPI családi napközi beszámolója. 

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: 3/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Keresztény  Advent  Közösség  fenntartásában 
működtetett  családi  napközik  2013.  évi  tevékenységéről,  az  ellátási  szerződés  alapján  nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a Családi Napközik működtetőinek, dolgozóinak az 
áldozatos munkát, amelyet a 2013-as esztendőben végeztek.

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014. (…) 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 önkormányzati  rendelet  2014.  január  havi  módosításának 
lényegi elemei elsősorban olyan plusz összegek, amelyek a központi költségvetésből érkeztek. Így 
például  az  Óvodapedagógusok  átlagbérének  és  közterheinek  elismert  pótlólagos  összege  címen 
kapott közel 23 millió Ft; az Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatására 
egy közel 10 millió Ft; a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott forrás; a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott több, mint 30 millió Ft-os pótelőirányzat; 
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás, azaz Erzsébet 
utalvány  címen  kapott  30  milliós  tétel  értékének  előirányzati  rendezése;  jövedelempótló 
támogatások kiegészítése  címen beadott  igénylések  alapján  egy 153 millió  Ft-os  támogatás;  az 
Önkormányzat  feladatainak  támogatása  címen  kapott  430.000  eFt-os  kormányzati  támogatás;  a 
Belügyminisztérium  értékelése,  értesítése  szerinti   670.000  eFt  működőképesség  megőrzését 
szolgáló  támogatás;  az  aktív  korúak  ellátására,  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  év  végi 
rendezése;  a  Településfejlesztési  Koncepció  és  Integrált  Területfejlesztési  stratégia  című projekt 
költségvetése indokolttá teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek 9.978 
eFt-os előirányzati rendezése szintén ebben az előterjesztésben jelenik meg. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  a  rendelet-módosítást,;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság  5  igen  szavazattal  támogatta  a  rendelet-módosítást;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen 
szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 1 tartózkodás, 6 igen szavazat mellett támogatta az  
előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés  9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[Az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

5./ Javaslat az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományának állam  
által történő átvállalásához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Magyarország  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  törvény 67.§-a 
rendelkezik a települési önkormányzatok 2013. december 31-i adósságállományának az állam által 
történő átvállalásáról. Mivel az önkormányzat rendelkezik átvállalandó adósságállománnyal, ezzel 
kapcsolatosan  a  Közgyűlésnek a  határozati  javaslat  tartalmának megfelelően döntést  kell  hozni 
annak érdekében,  hogy az Államháztartásért  felelős miniszter  legkésőbb 2014. február 28-ig az 
adósság átvállalásáról szóló megállapodást meg tudja kötni az önkormányzattal és a hitelezőkkel.

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 14 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 4/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat) 
adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

2. A Közgyűlés  kijelenti,  hogy az Önkormányzat  2013. december 5-én nem rendelkezett  olyan 
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, 
és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az 
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére 
szolgáló  ügyletté  válik,  úgy  a  befolyt  bevétel  összegét,  legfeljebb  az  érintett  adósságból 
átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 
kincstár által megjelölt fizetési számlára.

4. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § 
alapján  megállapodást  kíván  kötni  a  Magyar  Állammal  az  Önkormányzatot  terhelő,  az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

5. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye  a  2014.  évi  költségvetési  törvény  67-68.  §-ai  szerinti  nyilatkozatokat  és 
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 
67- 68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.

6. A Közgyűlés  a  polgármester  által  a  2014.  január  30.  napja  előtt  az  5.  pont  szerint  tett 
nyilatkozatokat jóváhagyja.
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7. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a 
soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat  a  településrendezési  terv  Salgótarján  teljes  területét  érintő  digitális  
feldolgozásával kapcsolatos módosítására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az önkormányzat  kezdeményezésére 2013.  márciusában eljárás 
indult a településrendezési eszköz módosítására a településrendezési terv digitális feldolgozására.
A feldolgozás során új övezetek megállapítása nem történt,  csupán rajzi hibajavítások és a nem 
egyértelműen szabályozott területek pontosítása a kialakult  helyzetnek megfelelően.  A határozati 
javaslat a  településszerkezeti  terv  módosítására  irányul.  A  rendelet-tervezet a  helyi  építési 
szabályzat módosítására irányul.

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 14 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 5/2014. (I. 30.) 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 módosítás 2014. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított 
ügyekben kell alkalmazni. 
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

7./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  építészeti  örökség  helyi  
védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az új rendelet megalkotására az építési törvény és a végrehajtásról 
szóló  új  miniszteri  rendeletek  miatt  van  szükség.  A törvény  szerint  a helyi  építészeti  örökség 
értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének 
biztosítása a települési önkormányzat feladata.
A  rendelet-tervezet az  általános  rendelkezéseken  túl  a  helyi  védelem  alá  vont  épületek 
megnevezését tartalmazza, melynek első eleme az eresztvényi Dornyay Turistaház.

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 rendeletet alkotta: 
[A 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

8./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotására  és  a  közszolgáltatási  
szerződés megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hulladékról szóló törvény  2013. január 1. napjától hatályon kívül 
helyezte a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást, egyidejűleg 
a  vízgazdálkodásról  szóló  törvényt  új  fejezettel  egészítette  ki.  Az  új  szabályozás  a  települési 
folyékony hulladék fogalma helyett bevezette a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
fogalmát. Említett szabályozás és az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetési 
változásaira tekintettel indokolt Közgyűlés, a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező 
közszolgáltatásáról  szóló  rendeletének  hatályon  kívül  helyezése,  és  ezzel  egyidejűleg  a  nem 
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi  közszolgáltatásról  új 
rendeletet  alkotása.  Mivel  Salgótarján  Önkormányzata  a  közműves  ivóvízellátási,  valamint  a 
közműves  szennyvízelvezetési-  és  tisztítási  feladatok  ellátására  2013.  május  30-án  az  ÉRV. 
Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  ZRt.-vel  kötött  bérleti  üzemeltetési  szerződést,  a 
Salgótarjáni Csatornamű Kft.  pedig a működtető vagyont (ingatlanok, gépjárművek, egyéb ingó 
eszközök) adta részére bérbe javasolja, hogy a helyi közszolgáltatást is az ÉRV. ZRt. lássa el. 

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodás   mellett  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 6/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
1.a. A  Közgyűlés  az  önkormányzat  nevében  jóváhagyja  az  önkormányzat  és  a  Salgótarjáni 

Csatornamű  Szolgáltató  Kft.  között  2004.  június  24-én  létrejött  közszolgáltatási  szerződés 
közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését  az  1.  melléklet  szerint,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

  b. A Közgyűlés, mint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. tagja a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés m.) pontja alapján a cég nevében jóváhagyja az 
a.)  pont  szerinti  szerződést  az  1.  melléklet  szerint  és  felhatalmazza  az  ügyvezetőt  annak 
aláírására.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés, mint az ÉRV. Zrt. részvényese a Salgótarján megyei jogú város területén a nem 
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  helyi  közszolgáltatás  
végzésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.  törvény 9.§ (1) bekezdés kb.) ponja  
alapján 2014. február 1. napjától az ÉRV. Zrt.-t jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3. A Közgyűlés az önkormányzat nevében jóváhagyja az önkormányzat és az ÉRV. ZRt. között 
kötendő közszolgáltatási  szerződést  a  2.  melléklet  szerint,  és  felhatalmazza a  polgármestert 
annak aláírására.
Határidő: 2014. február 1.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A közgyűlés 14 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közbeszerzési  eljárások  vizsgálata  tárgyában  2013.  őszén 
lefolytatott  belső  ellenőrzés  a  gazdálkodási  jogkörök  gyakorlása,  valamint  a  becsült  érték 
meghatározásának dokumentálása terén tárt fel néhány olyan hiányosságot, melyek a Közbeszerzési 
Szabályzat  kiegészítését  teszik  szükségessé,  illetve  egy 2014.  január  1-i  jogszabály változás  is 
indokolttá teszi a jelenlegi Szabályzat módosítását.  A Szabályzat módosítása a határozati javaslat 
mellékletét  képezi.  A  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Szabályzat  csatolva  lett  az 
előterjesztéshez, melyben a módosítások kiemelt, dőlt betűtípussal vannak jelölve. 

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 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 7/2014. (I. 30.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat a „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című felhívásra  
történő  pályázatbenyújtással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Vidékfejlesztési  Minisztérium lehetőséget  biztosított,  hogy a 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltató  2013.  évi  bevételkiesésére,  illetve  költségnövekedésére 
díjkompenzáció formájában az önkormányzatok támogatást igényeljenek. A pályázatot 2014. január 
27-ig lehetett benyújtani, így a Közgyűlés utólagos jóváhagyása szükséges. A határozati javaslat 
második pontjában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló döntés 
szerepel.  A pályázati  felhívás  előírja,  hogy a  közszolgáltatási  szerződésnek  tartalmaznia  kell  a 
szolgáltató  részére  biztosított  díjkompenzáció  igénybevételének  feltételeit.  A határozati  javaslat 
mellékletét  képező  szerződés-módosítást  a  cég  1%-os  tulajdonosa,  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. január 16-i ülésén jóváhagyta. 
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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: 8/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utólagosan  jóváhagyja  a  '2013.  évi 

hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  biztosítása'  című  felhívásra  Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város  Önkormányzata  nevében  történő  pályázat  benyújtását  a  2013.  január  1.  és  2013. 
december 31. közötti időszak díjkompenzációja tekintetében.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VGÜ Nonprofit Kft. tagja, javasolja a cég 
taggyűlésének, hogy a Társulás és a VGÜ Nonprofit Kft. között létrejött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási  szerződés módosítását a melléklet  szerint hagyja jóvá,  és hatalmazza fel  az 
ügyvezető igazgatót annak aláírására.
Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat állami tulajdonú közterületek önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó 
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Több közgyűlésen volt téma az a néhány út, amely Salgótarján 
belterületén állami tulajdonban van, így a Magyar Közút kezelésében. Gondot okoz ezeknek az 
utaknak a karbantartása, javítása, felújítása. Az előző évben az önkormányzat saját erőből számos út 
felújítását  végeztette el.  Ugyanakkor jó néhány olyan út  van még a városban, amely felújításra 
szorul,  de  állami  tulajdonban  van.  Jelen  előterjesztés  ezeknek  az  utaknak  az  önkormányzati 
tulajdonba vételét kezdeményezi. A Bóna Kovács Károly út folytatása, a Zemlinszky út, a Karancs 
út,  és  a  Csokonai  út  északi  részének  állami  tulajdonú  közterületek  önkormányzati  tulajdonba 
vételéhez szükséges előzetes megállapodást a Közgyűlés 2013. júniusi határozatával jóváhagyta és 
egyben  felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  végleges  megállapodást  a  közterületek  helyi  közúttá 
minősítését  követően terjessze a  Közgyűlés  soron következő ülésére.  Az ingatlanokat  a  Nógrád 
Megyei  Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelősége  tavaly  december  21-én  meghozott 
határozatával helyi közúttá minősítette, ezért szükségessé vált az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas végleges megállapodás megkötése.  

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: 9/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján,  818, az 1238, az 1696 és az 5958/1 
helyrajzi számú, állami tulajdonú közterületek önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges, az 
előterjesztés melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
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aláírására és a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Határidő: - megállapodás aláírására: azonnal

- jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  2008.  októberi  határozatával  a  Zagyvaróna  Sport 
Egyesület  részére 5  évre  ingyenes  használatba  adta  az  önkormányzati  tulajdonú,  Csalános  úti 
Sporttelepet  azzal  a  céllal,  hogy az  a  településrész  és  környéke  lakóinak  sport  és  szabadidős, 
valamint kulturális rendezvényeit szolgálja. Az Egyesület megkeresésében nyilatkozott arról, hogy a 
Sporttelepet  az  eddigi  céloknak  megfelelően  továbbra  is  használni  kívánja.  Mivel  a  Sporttelep 
elsődleges használója az Egyesület, a zavartalan szakmai és gazdasági munka érdekében javasolja a 
Közgyűlésnek,  hogy járuljon  hozzá  ahhoz,  hogy az  Önkormányzat  a  Sporttelep  használatát  és 
üzemeltetését  átadja  az  Egyesületnek  2014.  január  1-től  5  éves  határozott  időre,  azaz  2018. 
december  31.  napjáig.  A Sporttelep  használatának  céljait,  illetve  az  együttműködés  feltételeit 
együttműködési megállapodásban szükséges rögzíteni,  melyet  a  határozati  javaslat  1.  melléklete 
tartalmaz. Az előterjesztés kiegészítését a bizottsági ülések előtt kapták meg képviselő-társak. 

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: 10/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei  Jogú  Város 

Önkormányzata és a Zagyvaróna Sport Egyesület (3141  Salgótarján,  Csalános  út  2.)  -  a 
továbbiakban: Egyesület – között kötendő  együttműködési  megállapodást  a  határozat  1. 
melléklete szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Csalános út 2. szám alatti,  8984  hrsz.-ú 
sporttelepet 2014. január 1-től – 2018. december 31.  napjáig  terjedő  határozott  időre  az 
Egyesület részére ingyenes használatba adja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan használatba adására  vonatkozó,  2. 
melléklet szerinti szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Turcsány  László: Köszönetét  fejezi  ki  a  zagyvarónaiak  és  a  Zagyvaróna  SE  nevében.  Külön 
köszönetét  fejezi  ki  a  2013-ban  kapott  önkormányzati  segítségért,  hiszen  a  Sinia  Kft.-vel 
együttműködve felújították a fürdőt, megújult a fűtésrendszer. 

13./ Javaslat a Salgótarján, Arany János út 19/A. (hrsz.: 3736) szám alatti helyiség ingyenes 
használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  2012.  novemberi  határozatával  az  önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, Salgótarján Arany János út 19/A. szám alatti 6. számú helyiséget a 
VGÜ Kft. részére közfeladat ellátásának érdekében, fizető parkoló üzemeltetéséhez ügyfélszolgálat 
működtetésére ingyenes használatba adta. Az ingatlan ingyenes használatba adása 2013. január 01-
től  2013.  december  31-ig  terjedő  határozott  időtartamra  szólt,  így  annak  meghosszabbítása 
szükséges.  Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  feladat  ellátása  érdekében  a  helyiség  ingyenes 
használatba adását 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig engedélyezze úgy, hogy a 
közüzemi költségek megtérítése a VGÜ Kft. kötelezettsége.

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 6 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 11/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni 3736 hrsz.-ú, természetben Salgótarján, 
Arany János út 19/A. szám alatti, 23 m2 területű 6. számú pavilont a VGÜ Kft. részére ingyenes 
használatba  adja  a  közúti  járművel  történő  várakozási  helyek  biztosításának,  mint  közfeladat 
ellátásának érdekében, 2014. január 1.  napjától  2014. december 31.  napjáig terjedő időszakra a 
közüzemi költségek VGÜ Kft. általi megtérítése mellett. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti ingyenes 
használatra vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: 2014. január 31. 

14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás ingyenes bérbe adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat 2013. január 1. napjától fenntartója a Dornyay 
Béla  Múzeumnak.  A múzeum régészeti  feladatok ellátására  régészt  foglalkoztat,  aki  számára  a 
Közgyűlés  2013.  januári  határozatával,  2013.  február  1.  napjától  2014.  január  31.  napjáig  a 
Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  13/1.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  bérlakást  ingyenesen 
használatba adta azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése a régész kötelezettsége.
A múzeum igazgatója megkereste a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy a Salgótarján, Erzsébet tér 1. 13/1. 
számú önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadását további két évre, 2014. február 01. napjától 2016. 
január 31. napjáig biztosítsa a múzeum által közfeladat ellátására a foglalkoztatott személy részére. 
Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  múzeum  régészének  –  mint  közfeladatot  ellátó  személy  – 
lakhatását támogassa oly módon, hogy a korábbi 2013. évi határozat szerint a közüzemi költségek 
megfizetése mellett továbbra is ingyenesen adja használatba a kérelmezett lakást további két évre. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 12/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11.  §  (13)  bekezdése  alapján  2014.  február  1.  napjától  –  2016.  január  31.  napjáig  két  éves 
időtartamra ingyenesen használatba adja a Dornyay Béla Múzeum régésze részére a Salgótarján, 
Erzsébet  tér  1.  13/1.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  bérlakást  azzal,  hogy  a  közüzemi 
költségek megfizetése a régész kötelezettsége. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

15./ Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, 
Salgótarján ipari térségben
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség pályázati  felhívást  tett  közzé 
„Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás 
tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása” 
címmel.  A Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
pályázatot kíván benyújtani „Szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád 
megyében,  Salgótarján  ipari  térségében”  címmel.  A  klasztert  létrehozó  pályázatot  egy  erre 
szervezett konzorcium valósítaná meg, mely konzorciumnak tagja az Önkormányzat is. A projekt fő 
célja  Nógrád megye és  Salgótarján ipari  térsége munkaerő-piaci  igényeihez,  gazdaságfejlesztési 
kezdeményezéseihez igazodó szak-és felnőttképzési klaszter létrehozása, a gazdasági és társadalmi 
hátrányok megyei szintű csökkentése, tőkevonzó képességének javítása, a befektetések ösztönzése a 
gazdaságfejlesztéshez  szükséges  humánerőforrás  bázis  megteremtésének  érdekében.  Az 
együttműködés alapja, hogy a munkaerő-piacon megjelenő humánerőforrás igénynek megfelelően 
szervezett,  összehangolt  képzések  induljanak  Salgótarján  leszakadóban  lévő,  munkaerő  piacra 
visszahozható  erőforrások  szegmenseiben.  Az  együttműködés  célja,  hogy  az  érintett  szereplők 
összehangolt,  oktatási  és  szervezési  akciókat  tegyenek  az  ipari  térség  gazdasági  programjának 
erőforrás biztosítását célzó terveinek megvalósítása érdekében. A tervezett klaszter együttműködés 
szerves része a  Nógrád megyei  és a Salgótarján Megyei  Jogú Város fejlesztési  elképzeléseinek 
összhangjában  megszülető  új  ipar  és  gazdaságfejlesztési  programnak,  segítve  egy  térség  ipar-, 
gazdaságfejlesztésen  keresztüli  társadalmi  és  szociális  egyenlőtlenségeinek,  és  leszakadásának 
korrekcióját.  A  projekt  megvalósításának  tervezett  nagyságrendje:  250  mFt.  A  pályázat 
benyújtásának  határideje:  2014.  február  14.  A konzorciumi  megállapodást  az  előterjesztés  1. 
melléklete  tartalmazza.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  konzorciumi  megállapodást  a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése január 30-án  jóváhagyta. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 13/2014. (I. 30.) Öh. sz. határozat 
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  a  TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1  kódszámú 

„Szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítása Nógrád megyében, Salgótarján ipari 
térségében”  című  pályázat  benyújtásával  és  jóváhagyja  a  pályázat  benyújtására  irányuló 
konzorciumi megállapodást az 1. melléklet szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirendi pontok végén néhány képviselő jelezte hozzászólási 
szándékát. 

Molnár Károly: Alpolgármester úrtól kér tájékoztatást a szocsi olimpiával összefüggő, Salgótarján 
város sportolójának Papp Ildikónak az ügyéről. A médiában elhangzottak szerint a város vezetése a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz tesz bejelentést, illetve az Ügyészséghez fordul törvényességi 
ellenőrzést kérve. 

Fenyvesi Gábor: Összefoglalva a tényeket, tájékoztatja a közgyűlést. Papp Ildikó sífutás számban 
indult volna az olimpián, distance kategóriában. Ez a 10 km-es távban való szereplést jelenti. A 
Magyar  Síszövetség  2013.  áprilisában  úgy  döntött,  hogy  abban  az  esetben,  ha  Szőcs  Emőke 
versenyző biatlonban kvótát szerez, akkor a sífutás kategóriában a két versenyző közül - Simon 
Ágnes és Papp Ildikó - az a versenyző kap kvótát a szocsi olimpiára, aki a jobb FIS pont átlaggal 
rendelkezik. Ebben az esetben, a FIS pont átlagnál az a jobb, amelyik a kevesebb. 

2014.  január  8-án  Gyöngyösön  edzőbizottsági  ülés  volt,  ahol  abban  állapodtak  meg  az 
eredményeket figyelembe véve - 20 alkalomból 18-szor Papp Ildikó nyert –, hogy abban az esetben, 
ha Szőcs Emőke biatlon ranglista alapján kvótát szerez, akkor Papp Ildikót javasolják indulóként. A 
január 21-i síszövetségi ülésen azt a döntést hozták, hogy Papp Ildikót indítják. 

Az egyes szövetségeknek az olimpiai kvótákra a nevezést január 24-én délig kellett eljuttatni. A 
Síszövetség elnöksége január 23-án ült össze. Az alapszabály szerint az elnökségnek jóváhagyási 
jogköre van, azonban ők megváltoztatták a szövetségnek a döntését, és azt a döntést hozták, hogy 
Szőcs Emőke indul biatlonban és sífutásban is. Ez önmagában egy szakmaiatlan döntés, mert nem 
lehet  két  ilyen  távon  elindítani  versenyzőt,  az  időpontok  közel  vannak  a  versenynaptárban 
egymáshoz, nem tudja kipihenni magát a versenyző. Papp Ildikót tartalék listára tették. Január 24-én 
olyan döntést hozott a Síszövetség elnöksége -  amit véleménye szerint az alapszabály értelmében 
nem hozhatott volna meg -, hogy abban az esetben, ha mindenki ragaszkodik a sífutó kvótához, 
akkor indítanak sífutót, de nem Papp Ildikót, hanem Simon Ágnest. Ezzel a döntéssel a szakma 
felháborodását váltották ki. A Síszövetség azt üzente a fiataloknak, hogy az eredmény nem számít. 
Ez ellentétes az olimpia szellemével, a verseny szellemével. 

Az ügyet alaposan körbejárva, iratokat átvizsgálva, pontosan felkészülve teszik meg a szükséges 
lépéseket, s az Ügyészséghez fordulnak és vizsgálatot kérnek, illetve tájékoztatják a Nemzetközi 
Síszövetséget. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Alpolgármester úrnak a tájékoztatást és azt, hogy kiállt 
az Önkormányzat nevében is Papp Ildikó mellett. 

Huszár Máté: A Tesco körforgalomnál lévő híd állapotromlásáról,  a probléma megoldására tett 
intézkedésről kér tájékoztatást. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Válaszadás előtt leszögezi, hogy az Önkormányzatnak nincs köze a 
kialakult helyzethez, hiszen teljes egészében a Tesco beruházásáról van szó. A „híd” valójában nem 
híd, hiszen a befedett Tarján patakról, azaz az aszfaltozott út alatt lévő szakaszról van szó. Ez a 
Tesco  parkolórészét  is  érinti,  hiszen  ott  vezet  végig  a  befedett  patak.  Az  útszakaszban  sincs 
érdekeltsége  Önkormányzatnak, hiszen a Magyar Közút kezelésében lévő, állami tulajdonú útról 
van szó. A hibák megjelenésének következtében súlykorlátozás történt, így az autóbusz közlekedést 
a Csokonai útra kellett terelni. 
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Az  önkormányzat  koordinálásával  megindultak  a  tárgyalások  a  felek  között.  Korábban  azt  a 
tájékoztatást  kapta,   hogy egy ideiglenes műszaki megoldással orvosolják a problémát.  Ezek az 
egyeztetések  a  Magyar  Közút  és  a  Tesco  között  decemberben  elakadtak.  Ezt  követően  tovább 
tárgyalt  a  Magyar  Közút  és  a  Tesco helyi  vezetésével,  majd  januárban írásos  tájékoztatást  kért 
mindkét féltől.
A Magyar Közúttól kapott visszajelzés szerint tovább folynak a tárgyalások. A Tesco nem reagált a 
megkeresésére,  ezért  Völner  Pál  államtitkárhoz  fordult  segítségért.  Javaslata  az  volt,  hogy 
amennyiben lehet a Magyar Közút állami segítséggel javítsa ki a hibát minél előbb, illetve indítsa el  
a  peres eljárást  a  Tesco ellen,  hogy a város  lakói  ne szenvedjenek tovább kárt.  Tájékoztatások 
szerint a hiba kijavítása legalább fél  éves időtartamot  foglal  magába. Reméli,  hogy az említett 
útszakaszon hamarosan elindulnak a munkálatok. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Csokonai úton lakókat levélben megkereste, türelmüket kérte. A 
lakók  tájékoztatást  kaptak  arról,  hogy az  Önkormányzat  elkészítette  a  Csokonai  út  felújítására 
vonatkozó  terveket.  A  közművezetékek  kiváltása,  az  árkok  rendbetétele,  illetve  a  gyalogos 
közlekedés kialakítása a tervek szerint meghaladják a 300 millió Ft-ot. Ezek a munkálatok csak 
akkor kezdődhetnek meg,  ha lekerül a Csokonai  útról az autóbusz forgalom. Ez a hídszerkezet 
kijavítása után történhet meg. 

Lőrincz  Gyula: A tájékoztatást  kiegészíti  azzal,  hogy  polgármester  asszony  a   Közlekedés-
felügyelet  vezetőit  is  felkérte,  hogy minden lehetséges  eszközzel  mozdítsák elő a  Tesco híddal 
kapcsolatos problémának a megoldását.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tarr  Tamás  úrral  is  folytak  tárgyalások  ez  ügyben,  és  a 
Felügyelőség abszolút partnere az Önkormányzatnak.

Fekete Zsolt: Több szülő azzal kereste meg, hogy még mindig nem kapták meg a tankönyveket a 
gyerekek. Polgármester asszony segítségét kéri a probléma továbbításához. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az iskolák fenntartása már nem az önkormányzatok hatásköre. 
Megköszöni  képviselő  úr  tájékoztatását.  Megkéri  a  Népjóléti  Irodát,  hogy  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtól  kérjenek  információt  az  üggyel  kapcsolatban  annak  érdekében, 
hogy mielőbb válaszolhasson a felvetett problémára. 

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. Megköszöni a képviselő-társak 
Közgyűlésben  végzett  munkáját,  a  meghívott  vendégek  részvételét.  A Közgyűlés  legközelebbi 
ülésének időpontja 2014. február 14., 10.00 óra. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
       polgármester jegyző
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