
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-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  14 tagjából  13 fő  van jelen.  Fekete  Zsolt  képviselő  úr  hiányzik  az  ülésteremből. 
Megállapítja a határozatképességet. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2013. december 19-i ülésén döntött az Önkormányzat 
által  alapított  kitüntető cím, a  kitüntető emlékérmek és  díjak adományozásáról.  Az elismerések 
átadására  a  2014.  január  26-án,  Salgótarján  várossá  nyilvánításának  évfordulója  alkalmából 
rendezett  városi  ünnepségen  került  sor.  A  díjazottak  közül  Gazsi  Ferenc  előzetesen  jelezte 
távolmaradását a rendezvényről, mivel az adott időpontban egy franciaországi szakmai kiállításon 
vett részt. Az előzetes egyeztetésnek megfelelően, a kitüntetettnek az oklevelet és az emlékérmet a 
mai  ülésen adja át.   A közgyűlés,  határozata alapján,  a  huzamosabb időn át  magas színvonalon 
folytatott  gazdasági  és  közéleti  tevékenysége  miatt,  valamint  a  Vállalkozók  és  Munkáltatók 
Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 
„PRO URBE" kitüntető emlékéremben részesíti Gazsi Ferencet.

Gazsi Ferenc a VOSZ Nógrád megyei  elnökeként,  a  szervezet országos elnökségének tagjaként 
másfél évtizede fontos szerepet tölt be  a város gazdasági életében. A kis- és középvállalkozások 
érdekképviseletével  társadalmi-gazdasági  szerepvállalásukat  erősíti.  Nevéhez  fűződnek  olyan 
kiemelkedő rendezvények, mint a „Palócország” szakkiállítás és vásár, valamint a Nógrád Megyei 
Príma Díj-átadó gálák. A kitüntetéshez gratulál, és további eredményes, sikeres munkát kíván. 

A tárgysorozatra  vonatkozóan javasolja,  hogy a közgyűlés  15.  napirendi  pontként  a  „Javaslat  a 
Salgótarján Barátok Torna Club által, az önkormányzat tulajdonában lévő, Salgótarján 2435 hrsz.-ú 
ingatlanon megvalósítandó sportfejlesztési célú pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására” 
című előterjesztést tárgyalja. 

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadja el: 

1.a/ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 2014. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester



b./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 2015-2017. évekre várható összegének megállapítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

2./ Javaslat a Településfejlesztési Koncepció kiválasztott fejlesztési irányainak és a megalapozó 
vizsgálatoknak az elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

3./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

4./ Javaslat a 2014. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat villamos energia közbeszerzési csoportba gesztorként történő belépésre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

6./ Javaslat  az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás 
igénybevételének  részletes  szabályairól  szóló  4/2014.  (I.31.)  BM  rendeletben  közzétett 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

7./ Javaslat  a  „Nyitnikék  Tagóvoda  kapacitás  bővítése”  című  pályázat  önerejének  pályázati 
forrásból történő kiegészítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

8./ Javaslat a Salgótarján, Budapesti út 39. (hrsz: 6141) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

9./  Javaslat  a  2014.  évi  bérlakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására,  valamint 
tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2013. évi hasznosításáról

 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

10./ Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

11./ Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések megkötésére
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

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

13./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  ellátott  szociális  és 
gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

14./ Javaslat  egyes  szociális  szolgáltatások  2014.  évi  finanszírozására  vonatkozó  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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15./ Javaslat  a  Salgótarján  Barátok  Torna  Club  által,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő, 
Salgótarján  2435  hrsz.-ú  ingatlanon  megvalósítandó  sportfejlesztési  célú  pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

16.a/ Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

     b/ Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Polgármesteri Tájékoztató kiegészítéseként, a  Közgyűlés 2014. 
január  30-i  ülésén  Fekete  Zsolt  képviselő  úr  által  felvetett  problémára  válaszol.  Emlékeztetőül 
elmondja, hogy képviselő úr jelezte, hogy a város néhány köznevelési intézményébe nem érkezett 
meg az oktatáshoz szükséges, megrendelt tankönyv. 
Az  ügyben,  a  Népjóléti  Iroda  közreműködésével  tájékoztatást  kért  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerületétől, akiknek ezúton is megköszönni a gyors, 
precíz, részletes választ. A KLIK válaszát eljuttatta Fekete Zsolt képviselő úrnak, és másolatban az 
ülést megelőzően a képviselő-társak is megkapták. 
A  tájékoztató  szerint  a  KLIK  Salgótarjáni  Tankerületéhez  tartozó  Salgótarján  közigazgatási 
területén  lévő  köznevelési intézmények 6408 tanulója közül 6256 tanuló, az összes létszám 97,6 
%-a kapta meg teljes egészében a tankönyvcsomagot.  Mindösszesen 152 diák nem jutott  hozzá 
teljes  egészében  a  tankönyvekhez.  A KLIK tájékoztatása  alapján  100%-os  a  tankönyvvel  való 
ellátottság a  SÁIK Székhelyintézményben; a SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában; az Illyés 
Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában; a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola  és  Kollégiumban;  a  Stromfeld  Aurél  Gépipari,  Építőipari  és  Informatikai 
Szakközépiskolában;  a  Madách  Imre  Gimnázium  és  Szakközépiskola  Kanizsai  Dorottya 
Egészségügyi Tagintézményében. A Madách Imre Gimnáziumban 1 tanulónak 1 darab tankönyve 
hiányzik, amelyet egyébként az iskola biztosított számára. A Táncsicsban 2 tanulónak hiányzik 1-1 
tankönyve, továbbá 1 tanulónak,  aki szeptemberben utólag került az iskolába, utórendeléssel  8 
darab tankönyvet igényeltek;  a Kereskedelmi Tagintézmény esetében 34 tanulónak nem teljes a 
tankönyvcsomagja, itt 105 könyv nem érkezett meg. Az iskola reklamációjának a kiadó helyt adott, 
és soron kívüli intézkedést ígért. 
Az Arany János Tagiskolában az ének-zene és informatika tankönyvekkel van probléma, ami 60 
tanulót érint. A kiadó a raktárkészlet hiányára hivatkozott. A Petőfiben pótrendelést adtak le, ami 
eddig nem érkezett meg, de ez a könyvtár bővítését érinti, és nem a gyerekek tankönyve hiányzik. 
A Dornyayban 1 iskolát  váltó  tanulónak hiányzik 5 darab tankönyve a  február  10-i  információ 
alapján. 
A Tankerület  kiemelte,  hogy  a  Szász-kiadóval  vannak  a  problémák.  Támogatja,  és  egyetért  a 
kormány törekvésével, mely szerint a tankönyvellátást állami kézbe kell venni.

25 éves pedagógusi munkája, és 10 éves igazgatói tapasztalata alapján elmondható, hogy amikor a 
Nemzeti Tankönyvkiadótól rendelték a könyveket, nem voltak problémák. 

Természetesen gond, ha csak egyetlen gyereknek is hiányzik a tankönyve, de véleménye szerint az 
intézményvezetők,  tantestület  minden  esetben  próbál  megoldást  találni  a  problémákra,  ami 
elsősorban a kiadók miatt áll fenn. 
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Dóra Ottó: Tájékoztatja a közgyűlést, Fekete Zsolt a hivatalban munkahelyi feladatát intézi. Annak 
ellenére,  hogy a  problémát  Fekete  képviselő  úr  vetette  föl,  néhány gondolatot  megfogalmaz  a 
problémához kapcsolódóan. 2014. február 14. napja van, a tanítási napok 65%-ánál tart a tanév. 
Vannak területek, ahol a 80 %, a 85 %, a 90 % kiváló teljesítménynek számít, és vannak, ahol csak a 
100 % fogadható el. Polgármester asszony az ügy kapcsán 97 %-ról beszélt. Nem tudja ki a felelős 
a kialakult helyzetért,  de az tény, hogy az elmúlt évtől kezdődően történik a tankönyv ellátás a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központon  keresztül.  Korábbi  időszakban,  amikor  a  Nemzeti 
Tankönyvkiadótól,  vagy  a  „Virágozzék  száz  virág” kiadótól  rendelték  a  könyveket,  legkésőbb 
szeptember  közepe   környékén megérkezett minden tankönyv. 

Véleménye szerint a felelősség nem a kiadóké, hiszen a Klebelsberg Fenntartó Központ dolga a 
tankönyvellátás  biztosítása.  Vagy  a  könyveket  kellett  volna  előbb  megrendelni,  vagy 
határozottabban  fellépni  velük  szemben,  de  véleménye  szerint  a  felelősség  mindenképpen  az 
közigazgatásé, és nem a kiadóké. Addig amíg önkormányzati hatáskörben volt ez a feladat, ilyen 
probléma nem fordult elő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 25 éves tapasztalata alapján kijelenti,  hogy korábban is sokszor 
volt  probléma  a  tankönyvekkel.  Példaként  említi  a  Bolyait,  ahol  szöveggyűjteményeket  azért 
vásároltak teljes iskolai  létszámban a könyvtár  számára,  mert  a  '90-es évek második felében is 
előfordult, hogy februárban sem érkeztek meg a könyvek.  Nem újszerű, és nem egyedi esetről van 
szó. Ugyanakkor Magyar Bálint időszakának kezdetén, amikor a Nemzeti Tankönyvkiadóval voltak 
kapcsolatban, ilyen nem fordult elő. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1.a/ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 2014. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr .Sztrémi Melinda: Az 1. napirendi pont a.) és b.) részből áll. A napirend mindkét  része 
törvényi  kötelezettség.  Javaslata,  hogy  az  a)  és  b)  pontokat  együtt tárgyalja  a  közgyűlés.  A 
döntéshozatal  természetesen  külön  fog  történni.  Megköszöni  a  költségvetés  összeállításában 
közreműködőknek az áldozatos munkát. 
A költségvetés főösszege a 2014-es esztendőben 9 milliárd 224 millió 815 ezer Ft, ami azt jelenti, 
hogy  1  milliárd  Ft-tal  magasabb,  mint  a  2013.  évi.  Kiemeli  az  1  milliárd  783  millió  Ft-os  
pénzmaradványt,  mellyel  Salgótarján  a  2014-es  költségvetést  nyitja.  A  város  előző  évi 
gazdálkodása,  illetve  a  kormányzati  intézkedések  tették  lehetővé  ennek  az  összegnek  a 
kigazdálkodását. 
Az első önkormányzati adósságkonszolidációban Salgótarján adósságának 70%-át több, mint 2,1 
milliárd Ft-ot  vállalt  át  a  kormány,  majd év  végén a maradék adósságát  is.  Összességében 3,2 
milliárd  Ft  állam  általi  hitelátvállalás  történt  Salgótarján  esetében.  2011-2013.  között 
Salgótarjánnak további 3,2 milliárd Ft működési támogatást ítéltek meg, amelyet az Orbán kormány 
kiemelt kormányzati támogatásként adott. Így összességében 6,2 milliárd Ft-os támogatást kapott a 
város. Ellenzéki képviselő-társak sajtótájékoztatóján, médiaszereplésekor feltették a kérdést, hogy 
ki látta ezt a pénzt.  Javasolja a 2014. évi költségvetés tanulmányozását és mindenki megtalálja 
benne  a  keresett  összeget.  Segítségképp  elmondja,  hogy  2013.  évben  1,1  milliárd  Ft  volt  a 
kormányzati támogatás -  670 millió először, majd 430 millió másodszor. Tehát a város 1,7 milliárd 
Ft-os  pénzmaradvánnyal  nyitja  a  2014-es  esztendőt.  A 2014-es  költségvetésből  felsorol  olyan 
tételeket, melyek az 1,1 milliárd terhére írhatóak. Így például 120 millió Ft a helyi út, híd alapon, 
amelyben olyan utak szerepelnek, amelyen a felületi bevonású technológiával végzik el a felújítást. 
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Ezt a technológiát 2013-ban a Camping úton próbálták ki. 2014-ben ebből a 120 millió Ft-ból az 
Arany János út, Kistarján út, Munkácsi út, Vár út, Zrínyi út, Március 15. útnak az Arany János és 
Pécskő út közötti szakaszát, a Béke körút alsó ágát, a Hársfa útnak egy részét, az Ybl Miklósnak 
egy meghatározott szakaszát, az Erkel közt és a Szérűskert utat újítaná fel az önkormányzat; 21 
millió Ft van elkülönítve közművelődési feladatok extra támogatására. Természetesen a 300 millió 
Ft-on  túl,  mellyel  a  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  működését  támogatja  az  Önkormányzat;  31 
millió Ft  sporttámogatás. Ezek azok a  sporttámogatások, amelyekkel a város a civil szervezetek, 
sport szervezetek működését, illetve rendezvények, versenyek lebonyolítását támogatja; 3,5 millió 
Ft van tervezve civil szervezetek működési támogatására; 36 millió Ft pedig az általános tartalékra. 
Jelzi, hogy a tavalyi 30 millió általános tartalékból 6 milliót megspórolt a város, ami a  2014. évi 
költségvetésbe  került  át.  Ezért  szerepel  a  megszokott  30  millió  helyett,  36  millió  Ft  a 
költségvetésben; 20 millió Ft-ot a közfoglalkoztatás saját erejére különítettek el. Az elmúlt években 
ilyenre nem volt példa. 43 millió Ft lett tervezve működési tartalékra; 75 millió Ft a csatornamű 
üzletrészének megvásárlására,  amelyről  tavaly döntött  a  közgyűlés;  24 millió  Ft lett  tervezve a 
fogaskerekű  kisvasút  kivitelezésének  az  előkészítésére;  10  millió  Ft  van  a  hulladéklerakó 
működtetésére;  40  millió  Ft  játszóterek  megépítésére  például  a  Sportcentrumban,  a  Beszterce-
lakótelepen, a Pécskő úton; 27 millió Ft-ot a közvilágítás fejlesztésére terveztek, a korábbi lakossági 
panaszokat,  bejelentéseket  figyelembe  véve.  13  millió  Ft  szerepel  a  költségvetésben  a 
Sportcentrumban  létesítendő  műfüves  pálya  önerejére;  20  millió  Ft  a  hivatal  informatikai 
eszközbeszerzésére. 195 millió Ft az utak teljes körű felújítására lett tervezve. Javaslat szerint ezek 
az utak a Budavölgyi út, a Deák Ferenc út, az Orgona út, a Hársfa út másik szakasza, így a Hársfa út 
teljes egészében fel lesz újítva; a Mikszáth Kálmán út, a Bródi Sándor út és az Esze Tamás út. A 
Bugát Pál út, valamint a Furák Teréz köz tartaléklistán szerepel. Amennyiben a kivitelezés olcsóbb 
lesz a tervezettnél ezek az utak is fel lesznek újítva. 200 millió Ft a hulladékgazdálkodási rendszer 
önerejére. 141 millió Ft felhalmozási tartalékként lett megjelenítve a költségvetésben. Mindez 1.149 
millió 500 ezer Ft. Ezek azok a tételek, amelyeket a város kifejezetten önerőből kíván megvalósítani 
a 2014-es esztendőben. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2013. évben lett aláírva a Geotour projektre 
a támogatási szerződés.   A 2007-2013. évi Uniós pályázati program keretében nyerte meg a város 
azt  a  614  millió  forint  kormányzati  kiemelt  támogatást,  amelynek  egyik  eleme  a  salgóbányai 
kaszinónak  a  megújítása.  További  eleme  a  költségvetésnek  a  130  millió  Ft-os  szociális  város 
rehabilitáció,  illetve  67 millió  forint  óvoda fejlesztés.  A 2014.  évi  költségvetésben saját  erőből 
történő fejlesztésre 2,6 milliárd forint lett betervezve. A főösszeggel (9 milliárd 225 millió forint) 
összehasonlítva elmondható, hogy a  főösszeg 28,2 %-a fejlesztésre van elkülönítve, amelyre 2006. 
óta nem volt példa. Ebben az összegben nem szerepel a szociális városrehabilitáció 370 milliója, és 
nincs  benne az a 276 millió forint,  amelyet  a Napsugár étteremként ismert ingatlan felújítására 
fordít a Geopark Kft. Ennek munkálatai már elkezdődtek. 
Amennyiben  a  fejlesztésre  szánt  2,6  milliárdhoz  hozzáadódik  a  Geopark  Kft.  276  milliós 
fejlesztése, a szociális városrehabilitáció 370 milliója, az Acélgyár környékének fejlesztésére,  a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére nyert 2,7 milliárd, a hulladékrekultivációra vonatkozó 
3,1 milliárd forintot, akkor elmondható, hogy Salgótarján 2014. évi költségvetésében 9 milliárdos 
fejlesztés jelenik meg. Ez a fejlesztésre fordított összeg 2011-13. között 3,9 milliárd forint volt. 
Ennyit tudott Salgótarján városa fejlesztésre fordítani, pályázatok és saját erő segítségével. Ezt a két 
összeget  összeadva,   a  ciklus  zárásakor  elmondható,  hogy Salgótarján  és  térségében  közel  13 
milliárdos fejlesztés valósult meg. Ilyen mértékű fejlesztés egyetlen kormány alatt sem történt  a  
városban. 
2013.  évben  megtörtént  az  állam  és  az  önkormányzat  közötti  feladatellátás  átalakítása.  A 
közművelődési  feladatellátásban a  múzeum és  a  könyvtár,  melyek megyei  feladatot  is  ellátnak, 
Salgótarján  önkormányzatának  működtetésébe  kerültek.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy 
tárgyalásokat  kezdtek  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  választmányi  ülésén  Halász  János 
államtitkár  úrral  az  ingatlan  és  az  ingó  vagyon  önkormányzati  tulajdonba  adásáról.  A 
közművelődési feladatok ellátására a központi költségvetés forrást biztosít, amely magas színvonalú 
szakmai  feladatellátást  tesz  lehetővé.  Salgótarján  önkormányzata  további  több,  mint  10  millió 
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forinttal támogatta a múzeum külső-, belső  felújítását. Hasonlóan támogatta az önkormányzat a 
TEMI Könyvtárat  is.  A fenntartókkal  kötött  megállapodás   értelmében a város  átvette  a  TEMI 
Könyvtár feladatellátását, és két dolgozóját. A bérük kigazdálkodása az önkormányzat feladata. Az 
óvodák esetében a személyi kiadás 413 millió forint, ami 42,3 %-kal több, mint az előző évi. Ez  a 
Kormány  életpálya  modelljének  köszönhető  és  annak  a  nagyarányú  pedagógus  béremelésnek, 
amely a 2013-as esztendőben történt. A januári minimálbér emelésével komoly béremelés történt 
ebben az ágazatban. Véleménye szerint ezzel a költségvetéssel biztonságos gazdálkodás hajtható 
végre 2014-ben. A  legnagyobb tételt a bevételi oldalon az állami támogatás adja, de itt szerepel az 
az  adótervezés  is,   amelyet  az  adóhatósági  iroda  munkatársai  a  2013-as  tapasztalatok  alapján 
megfogalmaztak. 

Huszár  Máté: A  Pénzügyi  Bizottság  2014.  február  10-én  tárgyalta  Salgótarján  2014.  évi 
költségvetését és 5 igen 3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Salgótarján  Megyen  Jogú Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  Salgótarján  Megyen Jogú  
Város  Önkormányzatának 2014.  évi  költségvetése című előterjesztéssel  egyetért  és  a  Közgyűlés  
2014. február 14- ülésén tárgyalásra javasolja. Az előterjesztés b.) pontját támogatta a Bizottság.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen,  1  nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta  
az előterjesztést. 

dr. Bercsényi Lajos: Megköszöni,  hogy a bizottsághoz tartozó intézményekkel megtörténtek az 
egyeztetések, egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vállalt feladatok - intézményi működés és a 
kötelező feladatok egyaránt - ebben az évben forrás szempontjából biztosítottak. 

Molnár Károly: Nagy várakozással tekintett a 2014. évi költségvetés elé, hiszen ezt a költségvetést 
egészen más makrokörnyezetben kellett megtervezni, mint a korábbi évekét. Áttanulmányozva a 
költségvetést, az a véleménye, hogy „legalább nem árt”. Azonban a hosszú távú hatását tekintve 
nem biztos benne, hogy „a legalább nem árt” kategória fenntartható. Véleménye szerint a 2014. évi 
költségvetés  nagyon  komoly  kockázatokat  tartalmaz  a  működési  oldalon,  amire   érdemes 
odafigyelni.  Bár  polgármester  asszony elsősorban  a  fejlesztési  oldalt  emelte  ki,  de  ugyanolyan 
fontos a működési oldal is. Természetesen nem kezelhetetlen a probléma, nyilván nem fog bedőlni 
2014-ben a város költségvetése, de a felelős gazdálkodás szükségessé teszi, hogy ezekre az intő 
jelekre oda figyeljenek. Ez azért fontos, hogy a város nehogy ugyanabba a helyzetbe kerüljön, mint 
2-3 évvel ezelőtt. Képviselő-társai többször idézték korábbi hozzászólásait, melyekben hitelspirált 
vizionált.  Ezt  sajnos  nem  vizionálta,  hanem  ez  volt  jellemző  2-3  évvel  ezelőtt  a  város 
költségvetésére. A mostani költségvetésben is vannak problémás pontok, amire oda kell figyelni. A 
tavalyi  évből 1 milliárd 46 millió  forintos pénzmaradvány jelenik meg a működési  oldalon.  Ez 
kiugróan  magas  az  előző  évekhez  képest.  Azonban  csak  akkor  lenne  sikertörténet,  ha  ezt  a 
pénzmaradványt olyan működési struktúrabeli átalakításokból és olyan hosszú távon fenntartható 
bevétel növelő hatású intézkedésekből érte volna el a város, amellyel hosszú távon is stabil pályára 
állítható  a  működés.  Sajnos  ez  nem így van.  A költségvetés  is  taglalja,  hogy a  2013-as  évben 
egyszer 670 millió, majd 430 millió forintnyi kiegészítő támogatást kapott a város. Tehát nem az 
önkormányzat  hatékony  működéséből,  hanem  a  mindenkori  Kormányzat  szája  ízétől  függő 
támogatásból származik ez az összeg. Kormányzati  pofapénzektől függ, hogy a működési oldalt 
egyensúlyossá tudja-e tenni egy város. Ez alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi városvezetés nem 
feltétlenül gazdálkodik jól, a  működési oldalt a működési struktúrát nem jól állítja össze, hiszen 
rendkívüli, 1 milliárdos pofapénzt kell bevonni ahhoz, hogy egyensúlyos legyen a költségvetés. El 
lehet  mondani,  hogy  nincs  lyuk  a  költségvetésben,  de  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  ez  a 
kormányzati támogatás nem biztos, hogy minden évben rendelkezésre fog állni akár Salgótarján, 
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akár az ország többi önkormányzata tekintetében. Az országos költségvetésnek is vannak nagyon 
komoly bizonytalansági tényezői, így például a 3 évvel ezelőtt einstandolt magánnyugdíjpénztári 
vagyon egyszer el fog fogyni. Ismert, és erről már kormányzati kommunikációban is szóltak, hogy 
lassan  vissza  kell  szorítani  azokat  a  külön  adókat,  amelyek  most  az  országos  költségvetésben 
komoly bevételnövelő hatással vannak, hiszen látszik, hogy az ország gazdaságát ezek jelentősen 
visszaszorítják. 

Fontos, egyrészről az országos költségvetés vonatkozásában, másrészről pedig a helyi viszonyokat 
nézve  is,  hogy  a  mindenkori  város  vezetése  komoly  hibát  követ  el  akkor,  ha  inkább  a  saját 
működési struktúrájának felülvizsgálata helyett, az állami sült galambra vár és abban bízik, hogy 
állami  segítséget  kap azért,  hogy egyensúlyos  költségvetést  készítsen.  Nem tartja  tragikusnak a 
költségvetést, de erre felhívja a figyelmet. 

A működési oldalon tapasztalható pénzügyi feszültséghez kapcsolódóan, az oktatás átszervezését 
említi.  Polgármester  asszony említette,  hogy ez  az  első  olyan  tiszta  év,  amikor  az  oktatás  egy 
részének  finanszírozása  majdnem  teljes  egészében  állami  kézbe  kerül.  Korábban  polgármester 
asszony azt mondta,  hogy minden 10 forintból 6 forintot Salgótarjánnak kellett betennie ahhoz, 
hogy az  oktatási  szolgáltatás  biztosítható  legyen.  Ezt  figyelembe  véve  2014.  az  első  olyan  év, 
amikor elvileg 600 és 800 millió forint közötti összeg felszabadul a költségvetésben. Ha ez a 6-800 
millió  forint  hozzáadódik  az  eddigi  években  szokásos  pénzmaradványokhoz,  a  bizonytalansági 
tényezőket  is  magában hordozó állami  segítségnyújtáshoz,  akkor  nem is  1  milliárdos,  hanem 1 
milliárdnál lényegesen magasabb összegű működési költségvetési feszültségről, működési lyukról 
lehet  beszélni  a  költségvetés  esetében.   Ehhez  képest  a  42  millió  forintos  működési  tartalék 
elenyésző, bár nyilván ez 2014-ben nem fogja a várost érinteni. Azonban a közgyűlés felelőssége, 
hogy  2015-ben,  2016-ban,  2017-ben  is  működtethető  legyen  a  város,  és  ehhez  a  pénzügyi 
feszültségeket  meg  kell  vizsgálni.  Polgármester  Asszony  felvezetőjében  elmondta,  hogy  a 
megváltozott  makrokörnyezet  miatt,   lényegesen  kedvezőbb  pozícióba  került  Salgótarján 
Önkormányzata azáltal, hogy az állami költségvetésbe bevonták az önkormányzati hitelállományt, 
és már nem Salgótarjánnak kell finanszíroznia. Két észrevétele van ehhez kapcsolódóan. Az egyik a 
város  hitelállományának  átvállalásához  kötődik.  Megérti  a  városvezetés  örömét, 
megkönnyebbülését,  azonban  a  hitel  átvállalásnak  egyetlenegy  momentuma  sem  köthető  a 
városvezetői  ténykedésekhez.  A mostani  városvezetői  ténykedéshez  ebből  az  elmúlt  7-8  évben 
mindössze annyi köthető, hogy sikerült a 2006-os hitelállományt a többszörösére felduzzasztani. 
2006. január 1-i hitelállományhoz képest több, mint 1 milliárddal. 

A másik  észrevétele  az,  hogy  jól  kommunikálva  elmondható,  hogy  megszabadult  a  város  a 
hitelállománytól, ami csupán egy jól kommunikált könyvelési trükk. Ugyanis az önkormányzatok 
hitelállománya  ezzel  nem tűnt  el,  mindössze  annyi  történt,  hogy az  állami  költségvetésben  az 
önkormányzati sorról átkerült egy másik költségvetési sorra. Ezeket a hiteleket továbbra is fizetni 
kell  a  hitelező  bankoknak,  csak  immár  nem  Salgótarján  költségvetéséből,   hanem  az  állami 
költségvetésből.  Abból  az  állami  költségvetésből,  amit  az  önkormányzatok,   és  a   magyar 
állampolgárok adnak össze. Az ilyen könyvelési trükkök miatt vezette be az állam a chips adót, 
baleseti adót, a 27 %-os ÁFA-t. Az önkormányzat életét sem könnyíti meg ez a szituáció. Megemlíti 
a gépjármű adó esetét. Az elmúlt évben 60 %-ot elvett az állam a város bevételéből, amelyek azokat 
a  kiadásokat  fedezik,  amelyeket  most  vett  át  az  állam.  Mondandóját  befejezve,  megköszöni  a 
lehetőséget. Nagyobb fegyelmet várt volna el a közgyűléstől szakmai hozzászólása alatt. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kormányzati pofapénzekre reagálva elmondja, hogy valóban nem 
tud az önkormányzat működni ezek nélkül, mert az előző baloldali kormányok idején, 2006-2010. 
között Salgótarján mindössze 32 millió forint kormányzati pofapénzt kapott, vélhetően Kazár többet 
kapott. Ezzel szemben a mostani kormány 3,2 milliárdot adott a városnak. Ez 100-szorosa annak az 
összegnek, amiben ő méri a makrokörnyezetet. 
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Az előző ciklusban  is  arról  beszélt  képviselő  úr,  hogy alkalmatlan  a  városvezetés  költségvetés 
összeállítására, csak most kedvezőbb a makrokörnyezet.  Kérdése, hogy az előző kormány miért 
nem tudta átvállalni az önkormányzatok hitelét, ha így is-úgy is az emberek fizetik meg. Miért vett 
fel az a kormány IMF hiteleket, és ez a kormány miért tudta visszafizetni azt? Az a kormány miért  
adott az önkormányzatoknak több, mint 80 olyan feladatot, amelyekre egyetlen fillér, vagy csak 
minimális támogatást adott. Ez a kormány miért tudta megosztani az állam és az önkormányzatok 
között úgy a feladatokat, hogy ne kelljen működési hiteleket felvenni? Miért is kellett működési 
hitelhez nyúlni? A makrokörnyezet miatt. Az akkori kormány szája-íze miatt, mert az a kormány azt 
mondta,  hogy  1  gyerek  tanításához  nem  ad  csak  30  forintot,  vagy  40-et,  a  60-70  forintot 
gazdálkodja ki az önkormányzat. Emlékszik Lampert Mónika 2006-os szavaira, amikor a FIDESZ-
KDNP szövetsége megnyerte  a  választásokat,  hogy mit  tesznek az  önkormányzatokkal.  Meg is 
tették, de szerencsére az emberek 2010-ben észrevették, hogy nagy baj lesz ha az a kormány tovább 
marad.  Ez  a  makrokörnyezet.  Felhívja  a  figyelmet  a  kötelező  és  a  nem kötelező  feladatokra  a 
költségvetésben. A 2014-es költségvetésből 1,1 milliárd Ft olyan forrást emelt ki fejlesztésre, ami 
saját önkormányzati pénzből lesz megvalósítva. Ezek között sok a nem kötelező feladat, amit a 
makrogazdasági  környezet  változása  tett  lehetővé.  Kiemeli  az  útfejlesztéseket.  Eddig  az 
önkormányzat pályázati forrás nélkül nem tudott utat felújítani. 2013-ban azonban 180 millió Ft 
jutott  erre,  míg  a  2014.  évi  költségvetésben 120 millió  Ft,  illetve  195 millió  Ft  van  tervezve.  
Játszótérre  40  millió,  közvilágításra  27  millió,  közmunkára  20  millió  Ft  lett  elkülönítve.  Utak, 
lépcsők, járdák újulnak meg 2014-ben, melyekhez a Startmunka, közfoglalkoztatás egyéb központi 
forrásaiból  érkezik Salgótarjánba pénz,  és  az önkormányzat  csupán 20 millió  forint  önerőt  tesz 
hozzá. Ehhez képest az előző ciklus kormányzati döntése értelmében segélyezés folyt. A különbség 
a mostani és előző időszak költségvetési tervezése között az, hogy olyan nem kötelező feladatokra 
tud az önkormányzat forrást biztosítani, amire ötven éve nem volt példa. Ebben a költségvetésben 
az lett célul kitűzve, hogy a salgótarjáni emberekre fordítja a város azt a pénzt,  amelyet az Orbán-
kormánynak, és Salgótarján Önkormányzata felelős gazdálkodásának köszönhetően megspórolt a 
város. 

Fenyvesi Gábor: Hozzászólásában néhány összefüggést emel ki. Egyetért abban képviselő úrral, 
hogy  valóban  nagy  különbségek  vannak  a  kormányzati  ciklusok  között.  2006-2010.  között  a 
baloldali  kormány  döntéseinek  köszönhetően  az  önkormányzatoknak ki  kellett  rugdosnia  az 
embereket. 2010. óta, amióta FIDESZ-KDNP kormányzat van, nem volt szükség ilyen intézkedési 
terv végrehajtására. Megmutatta a korábbi kormány azt is, hogyan tudnak MSZP kormányzatként 
FIDESZ-es  önkormányzatokhoz hozzáállni.  Ha akkor nem döntött  volna úgy az  önkormányzat, 
hogy inkább hitelt vesz fel és megpróbálja a jövőben kigazdálkodni, ugyanúgy embereket kellett 
volna  kirúgni  a  munkahelyükről  amiatt,  hogy  a  működési  hiányt  folyamatosan  csökkenteni 
lehessen. A mostani városvezetés tudja, hogy ezek a felhalmozott hitelek hol vannak, mire lettek 
költve. Ezeknek a pénzeknek meg volt a helyük az elmúlt időszakban, amivel mindig  embereket 
mentettek meg, megpróbálták azoknak a minimális forrásoknak az önerejét lefinanszírozni, amit a 
baloldal kormánya esetleg a FIDESZ-es önkormányzatoknak lökött oda. A mostani városvezetés 
minden egyes forinttal el tud számolni, ami ehhez az Önkormányzathoz akár támogatásként, akár 
hitelként jött. Véleménye szerint ez a nagy különbség a két kormány között, hogy amikor azt látja  
egy kormányzat, hogy vergődnek az önkormányzatok, és a helyi gazdasági teljesítőképesség még 
nem tart ott, hogy a helyi adókból finanszírozzon esetlegesen annyi intézményt, mint amennyire a 
városnak szüksége van, és a kormányzati támogatás nem tudja lefinanszírozni, akkor dönthet úgy, 
hogy végignézi azt, hogy rugdossák ki az embereket az intézményekből, de dönthet úgy is, hogy 
meghúzza  a  nadrágszíjat  és  pénzt  ad  az  önkormányzatoknak.  Az  önkormányzatok  a  mostani 
döntéseknek köszönhetően levegővételhez jutottak, így ki tudják várni azt, hogy a makrogazdaság 
egyre jobban teljesítsen, hogy a GDP egyre magasabb legyen és beinduljon a gazdaság. Területi 
képviselőként  örül  annak,  hogy  ebben  az  évben  nem  kell  arra  várni,  hogy  lesz-e  pályázat 
játszótérre, hanem a város saját erőből meg tudja  azt építeni. Megköszöni a kormányzatnak, hogy 
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levegőhöz juttatta az önkormányzatot, ezáltal lehetőség nyílik ilyen fajta beruházásokra.

Dóra  Ottó: Nem  ért  egyet  azzal,  hogy  Medgyesi,  Bajnai  meg  Gyurcsány  kormány  elvett  az 
Önkormányzattól  és  2006-2010.  között  nagy károkat  okozott  azzal,  hogy feladatot  adott  pénzt 
viszont nem. A mindenkori kormány és az alrendszerek viszonyában nagyon ritkán fordul elő, hogy 
a kormány saját kárára, az alrendszerek javára mozdít valamit. De 2010. évben az utolsó MSZP-s 
kormány költségvetési  évében, a város működési  hiánya 495 millió forint  volt,  azt  megelőzően 
mindig kevesebb. 2011. évben, az első olyan évben, amikor FIDESZ-es kormány és FIDESZ-es 
önkormányzat volt, ez a működési hiány 1100 millió forint volt, 2012-ben közel 1600 millió forint 
volt, és 2013-ban is 1 milliárd forint körül volt. Összefoglalva tehát a város működési hiánya 2010-
ben 495 millió  volt,  amikor  jött  állítólag az önkormányzatokat  megsegítő kormányzat,  akkor  1 
milliárd 100, és 1 milliárd 600 millió. Alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy 2006-
2010.  között  arra  kényszerült  az  önkormányzat,  hogy embereket  bocsásson el,  megszorításokat 
hajtson végre. Ugyanakkor 2011-ben, amikor már teljes évben FIDESZ-es kormány volt, bezáratta a 
város a Rákóczi Iskolát, a Baglyasi Iskolát és a Napsugár Óvodát, ami valójában nem bezárás volt,  
hanem ingatlanok kivonása az ellátásból. 

Polgármester asszony elmondta, hogy 2010-ig a városnak útfejlesztésre, vagy útfelújításra nem volt 
pénze. Emlékezete szerint 8 évvel ezelőtt nem volt egyetlen olyan év sem, amikor 100 millió Ft 
alatti összeget nyert Salgótarján Megyei Jogú Városa erre. Ehhez 10% önerő kellett, tehát 10 millió 
Ft saját pénzből 110 millió Ft-nyi útfelújítást lehetett megcsinálni minden évben. 2011-től ilyen 
pályázatok egyáltalán nincsenek. Amennyiben egy önkormányzat utat akar felújítani, akkor saját 
büdzséjéből kell megoldani. Ilyen értelemben lehet „megköszönni” úgymond a kormánynak, hogy 
erre adott pénzt, egyébként ezek a források rendelkezésre álltak. Furcsának tartja, hogy Európai 
Uniós forrásból az elmúlt 3 évben nem lehetett belterületi utakra  pályázni. A játszótér fejlesztések 
vonatkozásában elmondja,  hogy feltételezni  sem meri,  hogy az elmúlt  3 évben azért  nem épült 
játszótér, mert a választási évet várta a városvezetés. Legalább erre jó a választás, hiszen abban az 
évben több a fejlesztés, mint egyébként.  

A költségvetésben 1.700 millió pénzmaradvány van. Annak örült volna jobban, ha ezt az összeget 
2013-ban elkölti a város, hiszen a normatíva és az egyéb bevételek látszanak a költségvetésben. 
Ennek a városnak a  pénzmaradványa 600-700 millió körül szokott  lenni,  ez most  1 milliárddal 
nagyobb a kormányzati támogatások miatt. Az év végén akkor lesz ismét ennyi pénzmaradvány, ha 
megint érkezik a városnak ennyi kormányzati támogatás. Azt, hogy a város milyen színvonalon látja 
el  a  kötelező  és  a  nem  kötelező  feladatait,  a  város  polgárai  minősítik.  Legközelebb  ez  év 
októberében.

Székyné dr .Sztrémi Melinda: Bízik benne, hogy április 6-án úgy döntenek a választók, hogy ez a 
kormány marad, mert különben az önkormányzatok ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mint a korábbi 
időszakban. Pontosítja képviselő úr hozzászólását. Például elbocsájtások nem követték a Napsugár, 
Rákóczi, Baglyas épületkivonását annak ellenére sem, hogy csökkentették az egy gyermekhez adott 
állami támogatást. Pontosan erre törekedett az önkormányzat. Át kellett gondolni, hogyan lehet az 
épületeket úgy hasznosítani, hogy legalább a dologi kiadásokra ne kelljen költeni, illetve  csoportok 
összevonásával kellett kihasználni a legnagyobb csoportlétszámot. Bár épületeket vontak ki, de nem 
volt  pedagógus elbocsátás,  hiszen más intézményben alkalmazták őket tovább. Abban igazat ad 
képviselő úrnak, hogyha ezt a 100 pedagógust elbocsátották volna, nagy könnyebbség lett volna a 
költségvetésnek,  és  ez  az  összeg  nem  termelődött  volna  újra,  de  annak  érdekében,  hogy 
pedagógusok ne kerüljenek utcára, inkább hitelt vett föl a város. 
A hazai forrású pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy 2009-ben született meg az a döntés, 
amely megszüntette  a  hazai  forrású pályázati  lehetőséget.  Ebben az időszakban nem az  Orbán- 
kormány regnált. Emlékezete szerint a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban csak meghatározott 
számjegyű utakat lehetett uniós forrásból felújítani. 
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Szabó Ferenc Gábor: Molnár képviselő úr hozzászólását úgy minősíti, hogy „új seprő jól seper”. 
Miután  2010-ben  nem  választották  be  a  képviselő-testületbe,  és  most  egy  sajnálatos  esemény 
kapcsán bekerült, bizonyítani akarja, hogy itt van a helye. Véleménye szerint néhol szétcsúszhattak 
képviselő úrnak az excel táblázatai, vagy sajátos módon értelmezi azokat, mert csak így jöhet ki az 
a következtetés ami elhangzott tőle. 

Korábbi Pénzügyi Bizottsági üléseken arról beszélt Molnár képviselő úr, hogy adósságspirálban van 
a város, de elhangzott az is, hogy csődhelyzetben. Ezek a vélemények nem jöttek be, valószínű a 
mostaniak sem fognak. Több helyen elhangzott, de képviselő úr is elmondta, az adósság nem tűnt 
el,  csak  az  állam  átvállalta.  Véleménye  szerint,  ha  mindegy,  hogy  az  államnál,  vagy  az 
önkormányzatnál van a pénz, javasolja képviselő-társának, hogy az illetményét, amit kap utalja át 
az APEH-nak, hiszen  ugyanebben az országban marad a pénz. 

Fekete Zsolt képviselő úr megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

Huszár  Máté: Örömét  fejezi  ki  amiatt,  hogy  az  idén  már  érdemben  foglalkoznak  az  utak 
felújításával. Legalább a választási évben legyen ez így, mert eddig, az utak állapotából kiindulva, 
nem nagyon sikerült.  Polgármester asszony beszélt  arról,  hogy miben tudja a makrokörnyezetet 
mérni.  Nyilván abban is,  hogy évről  évre kevesebb pénzből  gazdálkodik az önkormányzat  úgy, 
hogy a  kormányzat  több forrást  vont  el,  mint  amennyi  az  önkormányzati  feladatok ellátásához 
kellett. Reméli, hogy abban is méri, hogy a gépjárműadó hány %-át kell az államnak átutalni. 
Pozitív fejleménynek tartja, hogy az önkormányzatok adósságát átvállalja a kormányzat. Fontos, 
hogy született egy stabilitási törvény, mely meggyőződése szerint az önkormányzati finanszírozást 
alapvetően  segíti.  Az  egyszeri  támogatások  nem  jelentenek  új  önkormányzati  finanszírozási 
rendszert. Kérdése, amire még nem kaptak választ az, mi garantálja, hogy ugyanilyen pénzeket fog 
kapni  Salgótarján  önkormányzata  2015-ben,  és  2016-ra  nem  fog  újratermelődni  a  város 
hitelállománya. 

Székyné  dr  .Sztrémi  Melinda: Reméli,  hogy  a  választók  garantálják,  hogy  a  kormány  tudja 
folytatni a munkáját. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014. évi főösszeg 9.224.815 ezer Ft, az 
előző pedig 1 milliárddal kevesebb. Tehát az, hogy évről évre kevesebb pénzből gazdálkodik az 
önkormányzat, nem igaz. 

Eötvös Mihály: Huszár Máté képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy bízik abban, 
hogy a következő évek extra támogatásait a polgárok április 6-i megfelelő szavazása garantálja.
Ebben a költségvetésben semmilyen megszorítást nem kell elvégezni. 2014-ben a működéshez és a 
felhalmozáshoz is  a fedezet  az önkormányzat  rendelkezésére áll.  Adósságkonszolidáció kapcsán 
elmondja,  hogy  az  államháztartás  hiányában  mind  a  központi  költségvetés  hiánya,  mind  az 
önkormányzatok hiánya benne van. A két kormány közötti különbség az, hogy a mostani kormány 
úgy  tartja  3%  alatt  az  államháztartási  hiányt,  hogy  közben  extra  támogatásokat  is  nyújt  az 
önkormányzatoknak.  Korábban  magas  volt  az  államháztartási  hiány,  és  az  önkormányzatok 
folyamatosan eladósodtak. Véleménye szerint trükkös könyveléssel kapcsolatban nem az  Orbán- 
kormányt kell  emlegetni,  hiszen 2006-ban a választások előtt  4,7 %-os államháztartási  hiányról 
beszéltek, ami valójában 9% volt. 

Dóra  Ottó  képviselő  úr  működési  hiányról  beszélt.  Ha  körültekintőbben  nézte  volna  át  a 
költségvetési rendeleteket láthatta volna, hogy 2009-ig 490 millió Ft volt a működési hitelfelvétel, 
míg 2010-ben már 1,2 milliárd volt. Mindez a Bajnai-kormány megszorításainak köszönhető, hiszen 
az  utolsó  évben  1,2  milliárd  Ft  hitelt  kellett  felvenni  Salgótarján  önkormányzatának  annak 
érdekében, hogy a működőképességét fenntartsa. Ezeket a hiteleket a következő évben vissza kellett 
fizetni.  Az  önkormányzat  adósságállománya  2011-ig  növekedett,  2012-től  pedig  folyamatosan 
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csökkent. A pénzmaradványok tekintetében elmondható, hogy a 2011-ben kapott 700 millió Ft-os 
extra támogatással, a 2012. évi majdnem 1,3 milliárdos támogatással, a 2013. évi 1,1 milliárdos 
támogatással  tudta  az  önkormányzat  a  költségvetését  helyreállítani,  illetve  az  előző  évi 
hitelátvállalásból. Véleménye szerint ma Salgótarján komoly fejlődési lehetőség előtt áll.

Fenyvesi Gábor: Az útfelújításokat emeli ki felszólalásában. 2006-2010. között nem volt egyszerű 
az utak  felújítása. Ha lett volna önereje az önkormányzatnak, akkor se nyerte volna el azokat a 
pályázatokat,  amiket  szeretett  volna.  Természetesen  akkor  is  adtak  be  pályázatokat.  A mostani 
kormánynak  helyre  kellett  tenni  az  országos  költségvetést,  az  önkormányzatnak  pedig  a  város 
költségvetését.  Most  lehetőség van arra,  hogy saját  erőből  haladjon a  város.  Mivel  a  Beszterce 
lakótelepnek,  Somoskőnek  és  Salgóbányának  az  önkormányzati  képviselője,  van  rálátása  az 
útfelújításokra.  Ezen  a  területen  2006.  előtt  egy útfelújítás  történt.  Az Ybl  Miklós  út   felének 
leaszfaltozását  végezték  el.  2006.  után csinálták meg a Madzsar  József  út  felújítását,  a  Görbe-
Teraszos  út  összekötő szakaszának felújítását,  a Camping utat.  Somoskőben felújították a  Deák 
Ferenc utat, Salgóbányán az Orgona út egy részét, a  Vár utat, valamint az Ybl Miklós út hiányzó 
szakaszát, ami a Medves körút és a 21-es tehermentesítőre vezető körforgalom közötti szakasz. 

Molnár Károly: Hozzászólásában a megszólításokra reflektál. Az előző hozzászólásokban a 2011-
2012.  évi  költségvetés  tárgyalásánál  az  általa  emlegetett  hitelspirált  idézik  folyamatosan.  Azt 
elemzik, hogy ennek volt-e valóságtartalma. Véleménye szerint a hitelspirál arra az időszakra igaz 
volt, hiszen a város hitele hitelből lett finanszírozva. Ez a klasszikus hitelspirál. 
Fenyvesi  képviselő  úr  mondandójához  megjegyzi,  a  Camping  út  és  a  Medves  körút 
kereszteződésében lévő, lassan 3 hónapja beszakadt útfelületet meg kellene javítani. 
A Beszterce lakótelep 4000 lakosának megépített egyetlen, ép játszótere nem Fenyvesi képviselő úr 
nevéhez kötődik.  Örül annak, hogy a mostani  költségvetésbe új  játszótér  építését tervezték,  bár 
2010-ben,  amikor  látványterveket  mutogattak,  fejlesztésekről  beszéltek  nem  5  millió  Ft-os 
játszótérről, hanem 50 millió Ft-os játszófaluról beszélt Képviselő úr. Ebből 4 év alatt lett egy 5 
milliós játszótér, aminek természetesen ugyanúgy örülnek. 
Eötvös képviselő úr és Polgármester asszony válaszára reagál. Emlékei szerint 2007-től 2, de lehet, 
hogy 3 költségvetésben voltak egymás után pedagógus állományt érintő negatív döntések. Hol a 
nyugdíjas, hol a fiatal pedagógusoknál voltak megszorítások. Például nem vettek fel az intézmények 
fiatal pedagógusokat, hanem megbízási szerződéssel szeptembertől júniusig alkalmazták őket. Ezek 
is pedagógusokat érintő megszorítások. Nem igaz az a kijelentés, hogy a mostani városvezetés nem 
nyúlt az oktatási rendszerhez negatívan. Meg lehet nézni a 2006. utáni első három-négy évet. 
IMF hitelre  reagálva elmondja,  hogy a kormánypárt  hangoztatja az IMF hitel  visszafizetésének 
pozitívumát. A visszafizetésnek köszönhetően az állami költségvetés jelentős tehertől esett el, és ez 
által az önkormányzatok finanszírozása is kedvezőbb helyzetbe került. Véleménye szerint optimális 
az lenne, ha az országnak nem kellene hitelt felvennie, mert jól pörög a gazdasága, ezáltal mindent 
a  saját  bevételeiből  kitermel.  Amennyiben Matolcsi  úr  2010-es  7 %-os gazdasági  növekedésről 
szóló prognózisa valós lenne, akkor ez talán igaz is lenne, csak Matolcsi úr gyakran elszakad a 
valóságtól. Ezt tette 2010-ben is. Sajnos nincs 7%-os gazdasági növekedés, így az IMF hitellel is 
számolni  kell.  Az  IMF  hitel  egyébként  egy  2%-os  kamatozású  hitel  volt.  Ennek  a  hitelnek  a 
feltételeit érdemes lenne össze hasonlítani azzal a 3000 milliárd Ft-os orosz hitellel, amit Orbán 
Viktor 2 héttel ezelőtt intézett Moszkvában.
Véleménye szerint a kormány, önkormányzatokat támogató döntéseinek meg lesz az ára. Ezt nem 
lehet  úgy beállítani,  mintha a  kormány elővette  volna a  párnája  alatt  lévő pénzt,  míg az előző 
kormányok ezt  nem tették meg. Ennek az az ára,  hogy 27%-os ÁFA-t  vezettek be,  chips adót, 
különadókat.  30  új  adót  vezetett  be  az  elmúlt  3  évben  az  „adócsökkentés”  kormánya,  az 
önkormányzatoktól pedig elvették a gépjárműadó jelentős részét bevonva az állami költségvetésbe. 
A  költségvetési  deficit  3  %  alatt  tartásának  több  összetevője  van.  Példaként  említi  a 
magánnyugdíjpénztári vagyon  einstandolását.  Ebből  következően  360  milliárd  forintos  tehertől 
szabadult meg éves szinten az állami költségvetés, ennyivel egészítette ki a nyugdíj kasszát minden 
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évben. Nem tartja jó döntésnek, hogy kiiktatták a több lábon álló nyugdíjrendszert.  Így valóban 
több pénzt tud adni a kormány az önkormányzatoknak, csak az embereknek nem lesz nyugdíja a 
későbbiekben. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  képviselő  úr  hozzászólását.  Néhány héttel  ezelőtt 
Simon Gábortól is hasonlókat hallott a Parlamentben. Javasolja képviselő úrnak, hogy segítsen neki 
abban – hiszen nehezen szólal meg az MSZP az ügyben -, hogy honnan került oda a 240 millió 
forint. 

Turcsány László: Véleménye szerint a kampányháború helyett  a város költségvetésével kellene 
foglalkozni.  Igaz,  hogy  az  elmúlt  években  keményebb  döntéseket  is  meg  kellett  hoznia  a 
közgyűlésnek, azonban a mostani költségvetés lehetőséget ad útfelújítások elvégzésére. Körzetében 
az elmúlt időszakban 3 komoly útfelújítást végeztek el. Van olyan út, aminek a felújítására 50, 30, 
35 éve várnak az emberek. Amennyiben megvalósul a 2014-es évben a Budavölgyi út felújítása, a 
3-as számú választókerületben élők elégedettek lesznek.

Fenyvesi Gábor: Nyugdíjkassza  einstandolására reagálva elmondja, hogy a Parlamentben hoztak 
egy döntést amiről mindenki tudja, hogy hova került ez a pénz. Ezzel ellentétben még mindig nem 
tudni, hogy az a 240–250 millió forint, amit csak úgy találtak a bécsi bankszámlán, honnan került  
oda. Véleménye szerint ezt kellene előbb tisztázni, és csak utána azzal foglalkozni, hogy hivatalos, 
szabályos döntések alapján mit hová tesz a kormány. 

Eötvös  Mihály:  A 2013.  évi  költségvetés  teljesítésének  előzetes  elemzése  azt  mutatja,  hogy a 
polgármester asszony által kellő óvatossággal meghatározott és a Közgyűlésben elfogadott bevételi 
és  kiadási  előirányzatok  helyesnek  bizonyultak.  Gazdálkodási  zavarok  az  év  során  nem 
jelentkeztek,  a  források  megfelelő  időben  és  mértékben  rendelkezésre  álltak.  A  2013.  évi 
eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a 2014. évi költségvetés tervezésénél 1.783 millió forint 
pénzmaradvánnyal  lehetett  számolni,  amely  a  tervezés  pozícióját  nagymértékben  javította. 
Rendkívüli segítséget jelentett az önkormányzatot érintő hitelkonszolidáció, ez a korábbi években 
igénybe  vett  hitelek  adósságszolgálati  kötelezettségeit  nagymértékben  csökkentette.  Ilyen 
nagyságrendű segítségre az önkormányzat életében még nem volt példa.
A 2013. évi költségvetés teljesítése kedvező feltételeket teremtett a 2014. évi költségvetés induló 
pozíciójában.  Ebben  nagy  segítséget  jelentett  az  önkormányzat  működőképessége  megőrzését 
szolgáló a Belügyminisztérium által folyósított 670 millió forint, illetve az 1976/2013. (XII.17.) 
Kormányhatározat szerinti 430 millió forint. Emlékezteti a képviselő-társakat arra, hogy 2012-ben 
1.294.341  ezer,  2011-ben  751.791  ezer  forint  külön  kormányzati  támogatást  kapott  Salgótarján 
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata.  A működési  bevételek  teljesítési  szintje  az  előirányzathoz 
közelálló,  illetve  az  eredeti  előirányzatot  meghaladja.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  Közgyűlés  kellő 
óvatossággal határozta meg a bevételi elemek elvárt mértékét, túlzott kockázatot nem épített be az 
éves szintű bevételi előírásba. A működési kiadások az előirányzati korlátokon belül maradtak, ami 
fegyelmezett, racionális gazdálkodást jelent. A felhalmozási bevételek és kiadások összességében 
nem érték el az elvárt mértéket, néhány felhalmozási feladat kivitelezésének befejezése, ezért csak 
2014.  évben fog megvalósulni.  Mivel  e  projektek forrásai  már a  2013.  évben teljes  mértékben 
rendelkezésre álltak,  a befejezésükhöz szükséges kivitelezési  költségek nem rontják a 2014. évi 
gazdálkodás feltételrendszerét. 
Értékelve a 2013. évi költségvetés teljesítését, kijelenthető, hogy a vizsgált időszakban pénzellátási 
zavar  nem  akadályozta,  illetve  nem  korlátozta  a  felmerülő  kiadások  finanszírozását,  tehát  e 
tekintetben a gazdálkodás - stabil  alapokon állva – folyamatos és zavarmentes volt.  Az előzőek 
miatt a költségvetés 2013. évi gazdálkodását sikeresnek és eredményesnek kell tekinteni.
A 2014. évi költségvetés tervezett bevételi főösszege 9.224.815 ezer forint, amely 1.024.878 ezer 
forinttal,  12.5  %-kal  haladja  meg  az  előző  év  eredeti  bevételi  előirányzatát.  A  költségvetés 
működési szektorának a bevételi főösszege  6.618.575 ezer forint, az előző évhez képest 818.456 
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ezer  forinttal,  14,1%-kal  növekszik.  A bevételi  főösszegen  belül  a  salgótarjáni  önkormányzat 
általános  működésének  és  ágazati  feladatainak  támogatása  597.482  ezer  forinttal,  36.5  %-kal 
növekszik  a  2013.  évi  támogatási  szinthez  képest.  A  működési  kiadásokat  fedező  állami 
támogatások 2.248.929 ezer forintos összege a tervezett működési szektor költségeinek 33,9%-át 
finanszírozzák, az előző évi 28,3%-kal szemben. Az állami támogatások a működési kiadások stabil 
alapját  jelentik,  hiszen  havonta  ezek  a  jelentős  források  teremtik  meg  a  felmerülő  működési 
költségek finanszírozási lehetőségét.  A Támogatások főbb jogcímcsoportjai a Települési feladatok 
622.103 ezer forint; Köznevelési feladatok 538.198 ezer forint;  Szociális feladatok 783.931 ezer 
forint; Közművelődési feladatok 288.623 ezer forint. 
A tervezett  közhatalmi  bevételek  1.446.796  ezer  forintot  tesznek  ki,  ez  212.852  ezer  forinttal, 
12,8%-kal  csökken  2013.  eredeti  előirányzatához  képest,  alapvetően  abból  adódóan,  hogy  az 
önkormányzati  bérlakások  fenntartásával  és  a  nem  lakás  célú  helyiségek  működtetésével 
kapcsolatos 150, illetve 110 millió forintos bevételek nem ebben a bevételi csoportban kerültek 
tervezésre,  szemben  az  előző  évben  tervezett  előirányzatokkal.  A helyi  adóbevételek  tervezett 
összege 1.350 millió forint, amely az előző évhez képest 117 millió forinttal, 9,5%-kal nagyobb, 
hiszen a 2013. évi teljesítési adatok ezt teljes mértékben megalapozzák és a cégvezetők előrejelzése 
szerint a vállalkozásaik termelése 2014-ben is tovább nő. Például a Mitsuba Kft. 2013-ban, csaknem 
megduplázta előző évi árbevételét, 56 millió euró (16.8 milliárd Ft) árbevételt ért el, valamint 138 
főről 2013. december végére 248 főre emelte a dolgozók létszámát. Ez évre is érvényes a helyi 
adórendeletnek az a szabályozása, hogy a helyi kis- és középvállalkozásokat érintő helyi iparűzési 
adó első félévi előlegének befizetési határideje május 15.
A felhalmozási  bevételek  között  jelennek  meg  az  elnyert  pályázati  támogatások,  a  különféle 
vagyonértékesítésből  származó  bevételek,  és  a  bérleti  díjakból  adódó  pénzeszközök,  amelyek 
felhalmozási  feladatokat  finanszíroznak.  A tervezett  összes  felhalmozási  bevétel  1.869.381 ezer 
forint, amely 131.122 ezer forinttal, 7,5%-kal növekedett az előző évhez képest. Ezen bevételeken 
belül az elnyert pályázati támogatások elérik az 1.413.498 ezer forintot. Ez nagyon kedvező, hiszen 
az ilyen típusú felhalmozási bevételek bővülése a város vagyonának növekedését jelentik. A 2013. 
évi  1.783.524  ezer  forint  pénzmaradványból  736.859  ezer  forintot  a  felhalmozási  kiadások 
finanszírozására,  1.046.665  ezer  forintot  a  működési  kiadások  finanszírozására  kíván  az 
önkormányzat felhasználni. Dóra Ottó frakcióvezető úr nemrég a helyi rádióban azt nyilatkozta, 
hogy az elmúlt 3 évben kapott 3.2 milliárd extra kormányzati támogatást nem tudja mire költötte a 
városvezetés, nem tudja hová lett a pénz. Tájékoztatja képviselő urat arról, hogy ezek a kormányzati 
extra  támogatások  pénzmaradványként  beépítésre  kerülnek  a  következő  évi  költségvetésbe. 
Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően tudta az önkormányzat a 2011-es évet 1.500 millió forint 
pénzmaradvánnyal,  a  2012-es évet  1.724 millió  forint  pénzmaradvánnyal,  a  2013-as évet  pedig 
1.784 millió forint pénzmaradvánnyal zárni. Persze a képviselő úr tájékozatlansága érthető, hiszen a 
szocialista kormányzati ciklusokban soha sem zárta az önkormányzat az évet hasonló nagyságrendű 
pénzmaradvánnyal. Az utolsó szocialista kormányzati évet az önkormányzat csak 773 millió forint 
pénzmaradvánnyal  tudta  zárta.  A tervezett  összes  működési  kiadás  előirányzata  6.618.575  ezer 
forint, amely az előző évben tervezett kiadást 818.457 ezer forinttal, 14,1%-kal haladja meg. 
A  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálatánál  jelentkező  általános  feladatok  kiadási 
előirányzata összességében 707 millió  forint,  amely 49 millió  forinttal,  7,5%-kal  növekedett  az 
előző évhez képest.  A növekedést  a  gyermekélelmezés  kiadásainak emelkedése,  és a  társulások 
számviteli feladatainak ellátása okozza.
Összességében  az  óvodai  feladatok  működési  költségeinek  finanszírozására  607  millió  forint 
előirányzat  lett  tervezve,  amely  154  millió  forinttal,  33,9%-kal  nagyobb  a  2013.  évi  tervezett 
összegnél.  A  felhasználható  összeg  növelésére  alapvetően  az  intézményi  dolgozókat  érintő 
életpályamodell 2013. évi bevezetése miatt volt szükség. Személyi juttatásra 413 millió forint került 
elkülönítésre,  amely  123  millió  forinttal,  42,3%-kal  nagyobb  az  előző  évinél.  A kormánynak 
köszönhetően  az  óvodapedagógusok  olyan  mértékű  béremelésben  részesültek,  amire  az  elmúlt 
kormányzati ciklusokban nem volt példa.
A Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  2014.  évi  költségeinek fedezetére  összességében 187 millió 
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forint került meghatározásra, amely az előző évi előirányzatot 87 millió forinttal, 87,1%-kal haladja 
meg.  A növekedést  az  intézményhez  tartozó  települési  könyvtárak  működtetésével  kapcsolatos 
feladatok finanszírozása okozza.
A Dornyay Béla Múzeum tervezett kiadási összege 99 millió forint, amely az előző évi tervezethez 
képest 2.450 ezer forinttal, 2,6%-kal növekedett.
A Polgármesteri Hivatal tervezett működési előirányzata 787 millió forint, amely 27 millió forinttal, 
3,6%-kal  növekszik  az  előző évhez  képest.  A Városfenntartási  és  egyéb  feladatok  címen belül 
elkülönített előirányzatként megjelenő jelentősebb tételek például a  városüzemeltetési feladatokon 
belül  megjelenő  utak,  hidak  fenntartása,  a  vízgazdálkodás,  a  köztisztaság  és  a  közvilágítás 
költségeinek finanszírozására tervezett előirányzat együttesen 327 millió forint. Az előirányzaton 
belül a helyi utak, hidak fenntartására 120 millió forint lett elkülönítve, ebből az összegből felületi 
bevonásos technológiával az Arany János út, a Kistarján út, Munkácsy Mihály út, Vár út, Zrinyi  
Miklós út, Március 15. út (Arany János út - Pécskő út közötti szakasza), Béke körút alsó ága, Hársfa 
út aszfaltburkolatú szakasza,Ybl Miklós út (Medves körút – Sebaji út közti szakasza), Erkel köz, 
Szérűskert út kerül felújításra. A parkfenntartás és a köztemetők üzemeltetésére a Foglalkoztatási 
Nonprofit  Kft.-nek,  72  millió  forint  költségvetési  támogatást  biztosított  az  önkormányzat;  az 
önkormányzati bérlakások működtetési költségeire elkülönített előirányzat 211 millió forint, amely 
27 millió forinttal,  11,4%-kal kisebb a 2013. évi tervezetthez képest. A Garzonház felújításához 
igénybe vett hosszú lejáratú hitel visszafizetési kötelezettségének biztosítására elkülönített összeg 
28 millió  forint.  A tervezett  előirányzat  csökkenését  az  értékesített,  illetve  lebontott  bérlakások 
okozzák; nem lakás célú helyiségek működtetésének költségeire elkülönített előirányzat 90 millió 
forint; az állami támogatások elszámolása alapján az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség 
terhelheti. A visszafizetési kötelezettségek fedezetére 71 millió forint lett tervezve; közművelődési 
feladatokra,  dologi  kiadás  jogcímen több, mint  21 millió  forint  lett  tervezve,  amely csaknem 6 
millió forinttal haladja meg a 2013. évi szintet, ez a kiadási szint biztosítja, hogy a központosítottan 
elvégzendő feladatokhoz elégséges források álljanak rendelkezésre; sportfeladatokra elkülönítetten 
megjelenő  előirányzat  összege  31.200  ezer  forint,  az  előirányzat  felhasználásának  fő  iránya  a 
diáksport  támogatás,  az  utánpótlás  nevelés,  a  városi  sportági  szövetségek  és  a  szabadidős 
rendezvények támogatása;  civil  feladatokra 3.5 millió forint  előirányzat  került  elkülönítésre.  Az 
elkülönített általános tartalék előirányzata 36 millió forint, amely funkcióját tekintve, az előre nem 
tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra nyújt fedezetet. Közfoglalkoztatási programokhoz 20 
millió  forint  saját  erő  került  elkülönítésre,  ez  az  előirányzat  nyújt  fedezetet  a 
közmunkaprogramokban való részvételhez.
A működési  tartalék  elkülönített  előirányzata  43  millió  forint,  amely  az  év  közben  jelentkező 
váratlan működési többletkiadásokhoz biztosítja a szükséges fedezetet. Megjegyezi, hogy az elmúlt 
években az önkormányzat költségvetési helyzete soha nem tette lehetővé az ilyen típusú működési 
tartalék tervezését. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 2.605 millió forint, amely 205 
millió forinttal, 8,5%-kal növekedett a 2013. évben tervezett összeghez képest. A beruházási jellegű 
kiadásokra összességében 1.826 millió forint került elkülönítésére.
A jelentőségét tekintve a legnagyobb feladat a funkcióbővítő városrehabilitációs projekt befejezése, 
amelyre  a  költségvetés  519  millió  forintot  határozott  meg.  A funkcióbővítő  városrehabilitációs 
projekttel kapcsolatban 2014. január 10-én a támogatási szerződés módosítását kezdeményezte az 
önkormányzat a támogatás 119.584 ezer forintos megemelése érdekében. A módosítási  kérelmet 
időközben befogadták, a támogatási szerződés módosítására hamarosan sor kerül, de természetesen 
ez  az  összeg még nem szerepel  a  költségvetés  bevételi  és  kiadási  oldalán  sem.  Amennyiben a 
támogatási  szerződés  módosítását  aláírják,  akkor  a  költségvetés  felhalmozási  bevétele  és  a 
felhalmozási  kiadása  ezzel  az  összeggel  módosítva  lesz.  Az  Apolló  Mozi  átadása  nyár  végére 
várható.  A bölcsőde  kivitelezésére  338 millió  forint  áll  rendelkezésre,  amely  teljes  összegében 
pályázati forrásból fedezett. A beruházás megvalósításával 52 férőhelyes épületkapacitás alakul ki, 
ami  a  családi  napközik  mellett  jelentős  segítséget  jelent  a  gyermekek  ellátásában.  A kivitelező 
kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárás  2013.  december  18-án  indult  el,  melynek 
eredményeképpen a vállalkozási szerződés 2014. február 20-ig megkötésre került.
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A kivitelezési munka tervezett befejezési határideje: 2014. augusztus 15. Az eszközök beszerzésére 
irányuló  közbeszerzési  eljárás  elindításának  előkészítése  jelenleg  folyamatban  van.  A projekt 
támogatási szerződés szerinti tervezett befejezési határideje: 2014. 08.30. 
A „Geotour” turisztikai attrakciófejlesztés keretében meghatározott projektelemekre összességében 
338  millió  forint  előirányzat  áll  rendelkezésre,  amelyet  teljes  összegében  pályázati  forrás 
finanszíroz. Az így megvalósuló projektelemek jelentős elmozdulást okoznak a turisztikai kínálat 
bővülésében. A Geopark Nonprofit Kft. a Geopark Irányító, Kutató és Oktatóközponthoz 276 millió 
forint  pályázati  támogatást  nyert,  a  kivitelezési  munkálatok  Eresztvényben  megkezdődtek,  a 
központ  átadása  2014  júniusában  várható.  Az  önkormányzat  beruházásában  a  Geopark 
Látogatóközpont  (Salgóbánya)  kivitelezőjének  kiválasztásával  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás 
jelenleg  zajlik,  a  szerződéskötés  várható  időpontja  2014.  február,  átadása  2014.  szeptemberben 
várható.  Bátran  kijelenthető,  hogy  2014-ben,  olyan  turisztikai  fejlesztések  indulnak  el 
Salgótarjánban, amire a rendszerváltás óta nem volt példa.
Az Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció megvalósításához elkülönített előirányzat 130 
millió  forint.  A projekt  teljes  megvalósítása  500  millió  forintba  kerül,  tartalmában  és  külső 
megjelenésében is megújítja a városrészt. A projekt keretében a szociális szolgáltató iroda átadása 
2013.09.15-én  megtörtént.  A  szociális  foglalkoztató  kialakítására  (Evangélikus Egyház)  a 
közbeszerzési  eljárás  megindult  2014.  januárjában,  a  vállalkozási  szerződés  várhatóan  2014. 
márciusában kerül aláírásra. A szociális foglalkoztató tervezett befejezése 2014. júniusában várható.
Az  Erzsébet  tér  felújítására  a  közbeszerzési  eljárás  2014.  februárjában  lesz  megindítva,  a 
szerződéskötés  várható  időpontja:  2014.  április,  a  tervezett  befejezés:  2014.  augusztus.  A 
„Kolduspaloták”  felújítására  a  közbeszerzési  eljárás  indítása  2014.  március,  a  szerződéskötés 
várható időpontja  2014.  május,  a  befejezés  2014.  szeptember.  A Szent  József  Plébániatemplom 
előtti területre vonatkozó  vállalkozási szerződés megkötésének tervezett időpontja 2014. április,a 
befejezés: 2014. június.  A Garzonházra vonatkozó  közbeszerzés megindítása 2014. november,  a 
szerződéskötés  2015.  január,  a  befejezés  2015.  május.  Az észak-dél  irányú  kerékpárút  II.  ütem 
kivitelezéséhez  elkülönített  előirányzat  92  millió  forint.  Ezzel  a  kivitelezési  ütemmel  a  Városi 
Sportcsarnokig készült el a kerékpárút, ami rendkívüli segítséget jelent a biztonságos kerékpározás 
feltételeinek megteremtésében. 
A Csatornamű Kft. üzletrészének megvásárlására a megkötött adásvételi szerződés szerint 75 millió 
forint került elkülönítésre.
A Nyitnikék  tagóvoda  kapacitásbővítő  beruházására  67  millió  forint  áll  rendelkezésre,  amely 
biztosítja a kivitelezés befejezéséhez szükséges forrásokat. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, 
a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. február 14-én lezárul. Az eszközök beszerzése megtörtént. A 
projekt fizikai megvalósulásának határideje a támogatási  szerződés értelmében: 2014. 02.  28. A 
beruházás  befejezésével  egy huszonegyedik  századi  korszerűségű épület  biztosítja  a  gyermekek 
nevelésének feltételeit.  A Salgótarján Beszterce ltp.  és  Salgóbánya közötti  fogaskerekű kisvasút 
előkészítési  munkálataira  a  költségvetés  24  millió  forint  előirányzatot  biztosít.  A  szilárd 
hulladéklerakó,  és  az  állati  hulladékátrakó  működtetését  biztosító  feladatok  megvalósítására 
összességében  10  millió  forint  előirányzatot  határozott  meg  a  költségvetés.  A  költségvetés 
játszóterek  építésére  összesen  40 millió  forintot  irányoz  elő,  ez  fedezetet  biztosít  arra,  hogy a 
Sportcentrumban,  a  Beszterce  lakótelepen,  Forgáchon,  Baglyasalján,  a  Pécskő út  12.  mögött,  a 
Sugár úton és a Déryné úton az ott élő gyerekek nagy örömére új játszótér épüljön. A költségvetés 
közvilágítás bővítésre több,  mint 27 millió forintot irányoz elő, ez fedezetet biztosít a lakossági 
igények  kielégítésére.  A  2.  számú  mellékletben  megtalálható,  hogy  a  különböző 
választókörzetekben  milyen  közvilágítási  bővítésre  kerül  sor.  Ebből  a  keretből  épül  a  Kálvária 
lépcső közvilágítása és a Március 15. út - Kissomlyó út között, a Bolyai lépcső közvilágítása. A 
Városi Teniszcentrum területén megvalósítandó műfüves sportpálya kivitelezéséhez szükséges saját 
erőként  13 millió  forint  került  elkülönítésére.  Ezzel  tovább bővül  a korszerű feltételeket  kínáló 
sportpályák  száma.  Ebben  a  költségvetésben  végre  fedezetet  van  a  Dolinka  Pihenőparkba  az 
ivóvízvezeték kiépítésére is.
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A Polgármesteri Hivatal esetében az informatikai eszközök beszerzésére összességében 20 millió 
forint  áll  rendelkezésre.  A  tervezett  eszközök  beszerzése  feltétlenül  szükséges  a  megfelelő 
színvonalú  munkavégzés  érdekében.  Az  összes  felújítási  előirányzat  360  millió  forint.  Az 
önkormányzati utak tervezésére és felújítására, figyelemmel a lakossági fórumokon meghatározott 
igényekre  is,  195 millió  forint  került  elkülönítésére.  Ebből  az  előirányzatból  kerül  felújításra  a 
Budavölgyi  út,  a  Deák Ferenc  és  Orgona út,  a  Hársfa  út  betonburkolatú  szakasza,  a  Mikszáth 
Kálmán út, a Bródi Sándor és Esze Tamás út. A költségek függvényében tartaléklistán a Bugát Pál 
út és Furák Teréz köz szerepel. További 120 millió forint az utak karbantartási feladatain keresztül 
kezeli az útburkolati hibák megszüntetését.
Az  ÉRV ZRt.  által  kezelt  önkormányzati  és  tulajdonközösségi  közműveken  történő  felújításra 
összességében 53 millió  forint  előirányzat  szolgál.  A kiadásokat  a  vízi  és  csatornaközművekkel 
kapcsolatosan jelentkező 2013. évi bérleti díjak fedezik. Megjegyzi, hogy az útfelújítások költségei 
között az ivóvízkiváltás költségei nem lettek tervezve, mert azt a 2014. évi bérleti díjakból szeretné 
az önkormányzat kifizetni.
Az önkormányzati bérlakások felújítására a költségvetés 22.5 millió forintot különít el, amelyet a 
lakások értékesítéséből származó tervezett bevételek, és a lakásalap pénzmaradványa fedez. A női 
átmeneti  szálló  korszerűsítésére 44 millió  forint  áll  rendelkezésre. A nem lakás célú helyiségek 
felújítására 7 millió forintot különít el a költségvetés. Ezen belül a bérbeadásra kerülő helyiségek 
felújítására  4  millió  forint  szolgál.  A  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
beruházásában készülő hulladékgazdálkodási rendszer 2.9 milliárd forintos kivitelezési költségéhez 
a költségvetés 201 millió forint önrészt biztosít. Felhalmozási tartalék jogcímen a költségvetés 141 
millió forint előirányzatot tartalmaz. 
A felsorolt felhalmozási kiadások 2.604 millió forintot tesznek ki, amely a 9.225 millió forintos 
költségvetési összkiadás 28.2 %-a. A költségvetés nem tartalmazza a Geopark Nonprofit Kft. 276 
millió forintos beruházását, az Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció 370 millió forintos 
beruházását,  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  beruházásában  készülő 
hulladékgazdálkodási  rendszer  önrész  feletti  2.7  milliárd  forintos  kivitelezési  költségét  és  a 
Hulladékrekultivációs  Társulás  rövidesen  induló  3.1  milliárd  forintos  beruházását.  Ezeket  a 
beruházásokat is figyelembe véve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányításával 
2014-ben több, mint 9 milliárd forint értékben folytatódnak, illetve kezdőnek beruházások.
2011. január 1.és 2013. december 31. között az önkormányzat felhalmozási kiadásai 3.973 milliárd 
forintot értek el, ha a 2014. évi felhalmozási terveket teljesíti az önkormányzat, akkor a mostani 
önkormányzati  ciklusban Salgótarján Megyei Jogú Város életében példátlan nagyságrendű, több 
mint  13  milliárd  forintos  fejlesztés  valósul  meg,  illetve  indul  el  úgy,  hogy közben  a  kormány 
hitelkonszolidációjának köszönhetően 3.231.330 ezer forint adósságtól is megszabadul a város. 
Ellenzéki képviselőtársak az objektív tények ellenére azt hangoztatják, hogy a városban szökőkúton 
kívül  nem épült  semmi,  folyamatosan félretájékoztatva  a  város  polgárait.  Gyurcsány Ferenc  és 
Simon Gábor politikai feltűnése óta tudjuk, hogy vannak szocialista politikusok, akik tudatosan 
hazudnak,  de  ezt  a  salgótarjáni  szocialistákról  nem  feltételezi.  Inkább  információ  hiányban 
szenvednek,  ezért  kéri  polgármester  asszonyt,  hogy 2007-től  tételesen  küldje  meg  az  ellenzéki 
képviselőknek az önkormányzat által finanszírozott beruházások listáját. Felsorol néhány befejezett 
önkormányzati  beruházást  a teljesség igénye nélkül,  így például a Sportcsarnok,  Kodály Zoltán 
Tagiskola,  Térségi  Integrált  Szakképző  Központ,  Múzeum  tér,  Förster  Kálmán  Emlékpark, 
Országzászló Emlékhely, December 8. tér, Tóstrand műfüves pálya, Gagarin tagiskola sportpálya, 
Arany János tagiskola műfüves pálya,  Madzsar József út,  Iskola út,  Feketesereg út,  Huszita  út, 
Rákóczi út 88-89., Fazekas Mihály út, Kálmán Imre út, Pécskő út vége, Gizella út, Hunyadi körút, 
Katalin  út,  Teraszos-Görbe  út,  Csalános  út,  Jakubi  út,  Blaha  Lujza  út,  Bercsényi  Miklós  út, 
Fenyvesalja út, Köves út, Bátki József út, Lakatos Péter út, Dolinka játszótér, Csalános úti játszótér, 
Arany János úti  játszóterek,  Fáy András körúti  játszótér,  Pécskő úti  játszótér.  Az önkormányzat 
2007.  január  1.  és  2013.  december  31.  között  összesen  8.698  millió  forint  értékben  végzett 
beruházásokat. Kéri az ellenzéki képviselőket, hogy ezekkel a beruházásokkal kapcsolatos állításait 
tételesen cáfolják meg, amennyiben nem tudják, akkor a lakosság félretájékoztatását fejezzék be.
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Összefoglalva a  2014.  évi  önkormányzati  költségvetés  a polgármester  asszony érdekérvényesítő 
képességének,  a  kormánynak  és  az  elmúlt  évek  felelősségteljes  gazdálkodásának  köszönhetően 
megfelelő alapot biztosít Salgótarján fejlődéséhez. A rendszerváltás óta Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata először kezdhet költségvetési évet hiteltartozás és hitelfelvétel nélkül.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  Alpolgármester  úrnak  a  szakszerű  összefoglalót. 
Megkéri  a Hivatalt  és a Hivatal  irodáit,  hogy Alpolgármester úr kérésének eleget téve,  2007-ig 
visszamenőleg  gyűjtsék  össze  az  elvégzett  fejlesztéseket.  Alpolgármester  úr  beszámolójából  is 
kiderült, hogy a 2014. évi fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokat teljes egészében saját erőből 
teremtette elő az önkormányzat. Ez azt bizonyítja, hogy van tartalék a költségvetésben. 

Véleménye szerint teljesen idejét múlt az a szöveg, hogy át kell alakítani a működési szerkezetet, 
hiszen ez már megtörtént az állami és önkormányzati feladatok megosztásával. A Járási Hivatalok 
létrejöttével számos olyan hatósági és egyéb feladat került el az önkormányzattól, amelyekhez nem 
nagyon volt finanszírozás. Az önkormányzathoz kerülő könyvtár és múzeum vonatkozásában jól 
meghatározott állami támogatás van, hasonlóan a közmunka vonatkozásában is. Hiszen a segélyek 
kifizetéséhez  komoly,  20%  körüli  önerőt  kellett  az  önkormányzatnak  hozzátennie,  míg  a 
közmunkához lényegesen kevesebbet. Ennek a társadalomra kivetített pozitív hatása is van, mert 
nem  otthon  ülve,  segélyből  élnek  emberek,  hanem  fokozatosan  lettek  visszavezetve  a  munka 
világába. Ezek alapján elmondható, hogy helyén van az önkormányzat működési szerkezete. 

Méhes  András: Eötvös  Mihály  alpolgármester  úr  kimerítő  hozzászólásával  kapcsolatban 
kritikaként fogalmazza meg, hogy az elmondottak 90 %-a elolvasható a költségvetésben, illetve a 
mellékletekben.  Javasolja  megvizsgálni,  hogy  a  tervezett,  a  költségvetési  tervekben  szereplő, 
felhalmozási összegek a költségvetési főösszeghez hogyan alakultak. Érdekes információhoz juthat 
ezáltal  a  közgyűlés.  A  költségvetésben  ismét  szerepel  a  foglalkoztatást,  munkahelyteremtést 
elősegítő 50 milliós pályázati alap. Javasolja, hogy az odaítélés feltételeit gondolja át a közgyűlés. 
Számos  olyan  kis  cég  van  a  városban,  amelyik  nem  tud  megfelelni  a  szigorú  feltételeknek. 
Javasolja,  hogy a  Gazdasági  Bizottság  ezeket  tárgyalja  újra  annak  érdekében,  hogy még  több 
cégnek tudjon segíteni a város. Véleménye szerint a Mitsuba mellett, az Acélgyár is megemlítendő, 
mely szorosan hozzátartozik Salgótarján életéhez, ám megszüntette tevékenységét.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatásul  elmondja  a  közgyűlésnek,  hogy  az  Acélgyári 
dolgozók  megkeresésének  eleget  téve,  jövő  héten  tárgyalnak  a  dolgozók  képviselőivel  a 
Városházán. A városvezetés szándéka az, hogy segítse a nehéz helyzetbe jutott családokat.  

Dóra Ottó képviselő úr távozott az ülésteremből, a jelen lévő képviselők száma 13 fő. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
(Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

b.)  Javaslat  az  Önkormányzat  saját  bevételeinek  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2015-2017  évekre  várható  összegének 
megállapítására. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést; az  Ügyrendi,  
Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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A közgyűlés 9 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 14 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  melléklet  szerint  állapítja  meg  Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Stabilitási  törvény)  45.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási  törvény  3.§  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
kötelezettségeinek a 2015 – 2017. évekre várható összegét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat  a  Településfejlesztési  Koncepció  kiválasztott  fejlesztési  irányainak  és  a 
megalapozó vizsgálatoknak az elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  2013.  júniusi  határozata alapján  eljárást  indult  a 
településfejlesztési koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára. 2013. 
december elejére elkészült a felülvizsgálathoz szükséges megalapozó vizsgálat két dokumentuma, a 
Helyzetfelmérés és a  Helyzetértékelés,  mely a  város honlapján meg lett  hirdetve.  A partnerségi 
egyeztetésbe  bevont  szakhatóságok  és  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  véleményei  alapján  a 
megalapozó vizsgálat anyaga kiegészítése megtörtént. A Közgyűlési határozat három melléklete, az 
elfogadásra javasolt településfejlesztési koncepció irányait, a megalapozó vizsgálat Helyzetelemzés 
és a Helyzetértékelés dokumentumait tartalmazza.

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

Méhes András:  Az önkormányzat 2007-es gazdasági programja óta eltelt 7 év és szinte semmi sem 
változott.  Kérése,  hogy  egy-egy  ilyen  stratégiai  anyag  készítésekor  újabb  célokat  lehessen 
megfogalmazni, mert ez azt jelenti, hogy ahhoz képest bizony keveset lépett előre a város. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Nem ért  egyet  képviselő  úrral,  mert  a  korábbi  lehetőségekhez 
képest komoly előrelépés történt. Példakánt említi a lakásgazdálkodási stratégiát. A 2018-ig szóló 
gazdaságfejlesztési  programmal,  a  korábbi  4  évre  szóló  ciklusprogramokat  váltotta  fel  az 
önkormányzat. Az ebben megfogalmazottakat a 2018-as megvalósítással lehet majd számon kérni. 
Az önkormányzat megalkotta az integrált városfejlesztési stratégiát, ami ennek a nagy programnak 
egy következő alacsonyabb lépcsőfoka. Az integrált városfejlesztési stratégiának pedig a különböző 
kisebb  koncepciók,  stratégiák  alkotják  a  részét.  Ilyen  például  a  lakásgazdálkodásról  szóló 
koncepció, amelyet maradéktalanul megvalósít az önkormányzat, annak ellenére, hogy az ellenzéki 
képviselő-társak  kampányfogásként  használják  föl  a  bontásokat.  Ezek  a  munkálatok  2014-ben 
tovább folytatódnak, mert embertelen körülmények között senkit nem enged élni az önkormányzat. 
A jogcím nélküli  lakók  miatt nem fog fizetni  a  közösség.  További  példaként  említi  az  ifjúsági 
koncepciót, sport koncepciót. A közművelődés, kultúra területén  nagyon komoly előrelépéseket tett 
az önkormányzat, hasonlóan a gazdaságfejlesztéshez. Az előző  közgyűlésen hozta létre a város a 
szakképzési,  felnőttképzési  klasztert,  amely  kifejezetten  a  gazdaság  igényeit  valósítja  meg.  A 
Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása is egy olyan eredmény, amely kifejezetten ezt a 
koncepciót  valósítja  meg,   és  formálódik  egy  felsőoktatási  kabinet  létrehozása.  Járműipari 
együttműködésben  is  folynak  tárgyalások.  Ennek  a  gazdasági  klaszternek,  amely  országos 
jelentőségű, egy salgótarjáni cég, a dr. Simonyi Sándor által vezetett Trigon Kft. is tagja. Korábban 
a  polgármester  mellett  működő  gazdasági  tanácsadó  testületet  is  Simonyi  úr  vezette,  akinek 
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köszönhető a gazdasági program szakértése,  és a  háttéranyag készítésének egy része.  Példaként 
hozza fel a salgótarjáni cégekkel kötött, illetve kötendő stratégiai együttműködési megállapodásokat 
is.  Véleménye  szerint  ezek  olyan  eredmények,  amelyek  a  2007-ben megfogalmazott  gazdasági 
program bizonyos célterületeit már meghaladták. Ugyanakkor a funkcióbővítő városrehabilitáción 
belül a Vásárcsarnok átépítésére tervezett pénzek „elfutottak”, de már döntés született arról, hogy 
Salgótarján vonatkozásában a 2014-20-as Európai Uniós tervezési időszakban térségfejlesztésre 5,2 
milliárd Ft áll rendelkezésre, amely a piac és térségének teljes körű felújítását jelentheti. Itt egy 
közlekedési csomópont kialakításával és Baglyas-Idegér összeköttetésével olyan fejlesztés valósul 
meg,  mely  élhetőbbé  teszi  a  várost.  Megköszöni  a  Városfejlesztési  Irodának,  hogy  azokat  az 
irányvonalakat erősítette meg az anyagban, amelyeket 2007-ben célul tűzött ki a város. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 15 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” kiválasztott fejlesztési irányait az 1. melléklet, 
a megalapozó vizsgálatot jelentő Helyzetfelmérést a 2. melléklet,  a Helyzetértékelést a 3. 
melléklet  szerint  megismerte,  azokat  a  tervezés  alapjának  megfelelőnek  értékelte  és 
jóváhagyja.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  decemberben  döntött  arról,  hogy  az  új  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a Közgyűlés 2014. februári ülésére terjessze elő. A Türr István Képző 
és  Kutató  Intézet  mentorálásával  a  Hivatal  elkészítette  a  programot.  Az  esélyegyenlőségi 
célcsoportokat  képviselő  civil  szervezetek,  intézmények,  hivatalok  képviselőiből  álló  települési 
Esélyegyenlőségi Fórum megvitatta a program  tervezetét. A Fórum mind a helyzetelemzést, mind 
az  intézkedési  tervet  elfogadta,  azt  részletesen  kidolgozott,  alapos,  minden  szükséges  elemre 
kiterjedő,  átfogó  munkának  találta.  Megköszöni  az  Esélyegyenlőségi  Fórumon  megjelentek 
részvételét, a Tanács munkatársainak, Alpolgármester úrnak a munkáját. A Helyi Esélyegyenlőségi 
Tanács  a fórumon elhangzottakat  megvitatta,  a fórumon tett  javaslatokat befogadta,  amelyek az 
anyagba be lettek építve. Az Esélyegyenlőségi program széles társadalmi egyeztetés eredményeként 
valósult meg. 

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

Méhes András: Kiegészítő javaslatot tesz a 136. oldalon a fogyatékkal élők 2. intézkedésénél a 
középső  oszlopban  a  tevékenységek  címszónál  „akadálymentesítés  vizsgálata,  fejlesztése  a  
közlekedésben” kezdődő  résznél,   az  alábbi  folytatást  javasolja:  „a  közintézmények 
akadálymentesítése  a  fogyatékkal  élők  képviselőinek  bevonása  az  önkormányzati  beruházások  
előkészítésében” 

Javaslata arra vonatkozik, hogy akadálymentesítés ne csak a közlekedésben, hanem konkrétan az 
önkormányzati  intézményekben  is  legyen.  Abban  az  esetben,  ha  az  anyag  másik  része ezt 
tartalmazza, visszavonja a kiegészítést.  Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a 
beruházások előkészítésében fontos a fogyatékkal élők véleményének kikérése. Véleménye szerint, 
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ha ez deklarálva van a problémák kiküszöbölésre kerülnek. 
Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdése, hogy konkrét egyesület meg legyen-e nevezve. 

Méhes András: Véleménye szerint nem szükséges. 

dr. Gaál Zoltán: Maga a táblázat és az intézkedés címe is a fogyatékkal élőkre vonatkozik, és a 
fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzetét javító programról szól.   A „közlekedési” az eljutás a 
munkahelyre  kifejezést  jelenti,  és  nem a  hivatali  ügyintézést,  vagy intézményi  részvételt,  ezért 
ennek  a  javaslatnak  nem  érzi  jelentőségét.  A tervezőnek  kötelessége  valamennyi  jogszabályt 
figyelembe venni a munka kapcsán. 

Fenyvesi  Gábor: A  törekvéssel  egyet  ért,  de  túlszabályozottnak  tartja  azt,  ilyen  típusú 
önkormányzati  beruházások esetén.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy a program elfogadása 
után  ajánlásokkal  élnek  a  törvényalkotó  felé.  Példaként  elmondja,  hogy  a  funkcióbővítő 
városrehabilitáció szolgáltató irodájának felújítása során, a 16 millió Ft-os beruházásból  4-5 millió 
Ft a mozgássérült vizesblokk kialakítására lett fordítva. Zuhanyzó, döntött csaptelep, amire költeni 
kellett.  Véleménye  szerint  ez  arányaiban  nem elfogadható,  hiszen  olyan  dolgokra  lett  költve  a 
felújítás során,  amit valószínűsíthetően az elkövetkezendő 5-10 évben 0,01 % ember fog igénybe 
venni. Egy szolgáltató irodában, ahol 2 órát tölt ügyintézéssel valaki, nem feltétlenül szükséges  a 
zuhanyzó kialakítása. Az ilyen problémákat az érintettek bevonásával, elvárásaik megfogalmazása 
után ki kell vizsgálni. 

Méhes András: Abban az esetben visszavonja javaslatát, ha olyan ígéretet kap az Önkormányzat 
vezetésétől, hogy a jövőben erre fokozottan odafigyelnek. 

Szekeres Géza: Megköszöni az elkészítésében résztvevőknek a munkát. Problémája, amit többen 
jeleztek  neki,  hogy  a  bányagépgyári  körzet  a  „szegregátum”  címszó  alatt  nem  szerepel. 
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  az  minősül  szegregált  területnek,  ahol  a  népesség  40  %-a 
kisebbségnek vallja magát, de a településen csak 36 % körüli ez az arány. 

Lőrincz Gyula: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közintézményeknek a felújítása többnyire Európai 
Uniós  pályázati  forrásból  valósult  meg.  Előírás  tartalmazza  hogyan  kell  a  pályázat  gazdájának 
eljárni.  Ilyen  esetekben  például  rehabilitációs  szakmérnököt  kell  bevonni.  A  rehabilitációs 
szakmérnököt már a tervezés folyamatába is be kell vonni, és csak az ő engedélyével történhet a 
megvalósítás.  Ahogy  Fenyvesi  alpolgármester  úr  felhívta  rá  a  figyelmet,  ezek  a  kivitelezési 
előírások többletkiadást  jelentenek.  Példaként  említi  a  Kodályt,  ahol  a  kétszintes  iskolába  liftet 
kellett beépíteni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdése képviselő úrhoz, hogy továbbra is fenntartja-e módosító 
javaslatát. 

Méhes András: Megérti,  hogy mindezek olyan költségeket jelentenek, amik kis %-ban térülnek 
meg, de ennek ellenére fontosnak tartja az akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyeket. Amennyiben 
polgármester  asszony  ígéretet  tesz  arra,  hogy  ezeket  a  beruházások  során  figyelembe  veszik, 
visszavonja a kiegészítési javaslatát. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Azért kérdezett vissza, mert Lőrincz Gyula irodavezető úr arról 
beszélt, hogy eddig nem volt olyan beruházás,  ahol ez ne lett volna figyelembe véve, hiszen Uniós 
fejlesztések okán, ezek kötelező elemek. 

Méhes  András: Olyan  információ  jutott  el  hozzá,  hogy  nem  minden  esetben  történt  meg  az 
egyeztetés. Ezért vetette föl, de elfogadja polgármester asszony válaszát, mely szerint a következő 
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időszakban is sor kerül erre. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Kérdése,  hogy konkrét egyesületről van-e szó, mert az valóban 
igaz, hogy például nem mindig hívják meg a MESE képviselőit. 

Lőrincz  Gyula: Ahol  a  pályázati  kiírás  tartalmazta  hova  kell  az  érintetteket  minden  esetben 
meghívni,  ott ez megtörtént.  Nem látja akadályát annak, hogy a jövőben a mozgáskorlátozottak 
szervezetét meghívják. Ahhoz kér segítséget, hogy kiknek jelezzenek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kérdése  képviselő  úrhoz,  hogy  elfogadja-e  a  választ,  majd 
tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy képviselő úr visszavonta módosító javaslatát.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 16 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  elfogadja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 1. melléklet szerint.
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határid  ő  : azonnal

4./ Javaslat a 2014. évi lakossági vízszolgáltatás támogatási igényének bejelentésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Belügyminiszteri  rendelet  alapján  a  lakossági  vízszolgáltatás 
ráfordításainak  csökkentését  szolgáló  állami  támogatás  igénylésére  a  települési  önkormányzat 
jogosult.  A  pályázathoz  szükséges  adatszolgáltatást  és  kalkulációt  az  Északmagyarországi 
Regionális Vízművek ZRt. készíti el, a támogatási igényt pedig az önkormányzatnak kell a Kincstár 
területileg  illetékes  szervén  keresztül  a  vízgazdálkodásért  felelős  miniszterhez  benyújtani.  A 
pályázathoz az önkormányzatnak nyilatkoznia kell a támogatási igény bejelentéséről szóló határozat 
meghozataláról.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 17 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1.  /Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  az  ivóvízszolgáltatás  magas 
önköltsége miatt támogatási igény bejelentésével a költségvetési törvényben meghatározott 
jogcímen a lakossági célra igénybe vett szolgáltatás díjának csökkentése érdekében, és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megbízza  a  szolgáltató  ÉRV. 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t, hogy a belügyminiszter a 2014. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való  ellátás 
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ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelete  alapján 
készítse el a 2014. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatához  szükséges 
adatszolgáltatást és kalkulációt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Ritter Géza az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

vezérigazgatója

5./ Javaslat villamos energia közbeszerzési csoportba gesztorként történő belépésre
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat  2013-as  évben a Sourcing Hungary Kft.-vel 
sikeres közbeszerzést bonyolított le, amelynek eredményeképpen 8 millió forinttal csökkent a város 
intézményeinek  és  a  közvilágítás  kiadásainak összege,  amely több mint  20%-os  energiaköltség 
csökkenést jelent. A Sourcing Hungary Kft. megkereste az Önkormányzatot, hogy az idei évben egy 
még kedvezőbb csoportos villamos energia közbeszerzésben vegyen részt gesztorként, a jövő évre 
vonatkozóan.  Az  Önkormányzat  számára  a  villamos  energia  közbeszerzési  csoportban  való 
részvétel  gazdaságilag  mindenképpen  hasznos,  még  az  ez  évi  villamos  energia  díjaknál  is 
kedvezőbb  megtakarításokat  jelenthet. Mivel  a  csoportos  beszerzésben  a  gesztori  tevékenység 
többletköltséggel  és  felelősséggel  nem  jár,  javasolja  a  felkérés  elfogadását,  annak  pozitív 
városmarketing értéke miatt.  Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben elírás történt. A 
határozati javaslat két pontjában szereplő határidő helyesen: február 17.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 18 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1./  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Sourcing  Hungary  Kft.  közötti  csoportos  villamos  energia 
közbeszerzésre  vonatkozó  szindikátusi  szerződést  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. február 03.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. mellékletben szereplő szerződésben 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gesztor  önkormányzatként  való 
közreműködését  a  2.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. február 03.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

6./ Javaslat  az  egyes  önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás 
igénybevételének részletes  szabályairól  szóló  4/2014.  (I.31.)  BM rendeletben közzétett 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2014.  január  31-én  megjelent  a  Belügyminisztérium rendelete, 
amelyben az önkormányzati  feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez lehet vissza nem térítendő 
támogatást igényelni maximum 30 millió forint erejéig, amihez 10% önrészt szükséges biztosítania 
az  önkormányzatnak.  Jelen  előterjesztés  arra  tesz  javaslatot,  hogy a  pályázatban a  Salgótarjáni 
Mackóvár  Központi  Óvoda épületének  nyílászáró  cseréje  valósuljon  meg,  a  kor  követelményei 
szerinti  műszaki  paraméterekkel  rendelkező  nyílászárókkal.  A  pályázatban  vállalni  kell  a 
projektnagyság 5%-ának erejéig közfoglalkoztatott alkalmazását is.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 19 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja az  egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás  igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.)  BM  rendelet  keretében  a  kötelező 
önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztésére,  felújítására  irányuló  pályázat 
benyújtását, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A fejlesztés megvalósulási helye:
- Salgótarjáni Összevont Óvoda - Mackóvár Központi Óvoda
A fejlesztés az óvoda nyílászáróinak cseréjére irányul.
A fejlesztés forrásösszetétele:

Fejlesztési cél Fejlesztés 
összköltsége (Ft)

Igényelt  támogatás 
(Ft)

Önerő (Ft)

Mackóvár  Központi  Óvoda 
nyílászáróinak cseréje 33.333.333 30.000.000 3.333.333

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2. A Közgyűlés a Salgótarjáni Összevont Óvoda - Mackóvár Központi  Óvoda 
nyílászáróinak cseréjéhez szükséges 3.333.333  Ft  önerőt  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a  felhalmozási  pályázati 
saját  erő,  egyéb  feladatok  céltartalék  előirányzatból  biztosítja.  A  Közgyűlés  felkéri  a 
polgármestert,  hogy a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlésnek 
nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7./ Javaslat a „Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítése” című pályázat önerejének pályázati 
forrásból történő kiegészítésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr .Sztrémi Melinda: Az  Önkormányzat a Közgyűlés 2012. februári határozata alapján 
pályázatot  nyújtott  be  az  Észak-Magyarországi  Operatív  Program  keretén belül  a  Nyitnikék 
Tagóvoda  kapacitás  bővítésére.  A pályázat  119.995.763  Ft  támogatásban  részesült  a  szükséges 
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6.315.567 Ft saját forrás biztosítása mellett. 2014. január 31-én megjelent „a helyi önkormányzatok 
és  társulásaik  európai  uniós  fejlesztési  pályázatai  saját  forrás  kiegészítéséhez  nyújtható 
támogatásról”  szóló  belügyminisztériumi  rendelet,  mely  alapján  lehetőség  nyílik  a  pályázathoz 
szükséges saját erő 40%-ának, azaz 2.526.227 Ft-nak az igénylésére. Az előterjesztés a saját forrás 
kiegészítésére irányuló pályázat benyújtására tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 20 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja „a helyi önkormányzatok és 
társulásaik  európai  uniós  fejlesztési  pályázatai  saját  forrás  kiegészítéséhez  nyújtható 
támogatásról”  szóló  6/2014.(I.31.)  BM  rendelet  alapján  az  ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0023 
azonosító  számú,  „Nyitnikék  Tagóvoda  kapacitás  bővítése”  című  pályázat  saját  forrás 
kiegészítésére irányuló pályázat benyújtását.

A fejlesztés költségei és forrásai:

A projekt
tervezett
befejezése

A projekt
összköltsége
(Ft)

A projekt pénzügyi forrásai
2013. év 2014. év
Biztosított 
önerő
(Ft)

Pályázati
támogatás
(Ft)

Biztosított
önerő 
(Ft)

Pályázati
támogatás
(Ft)

2014.02.28 126.311.330 4.823.168 64.677.827 1.492.399 55.317.936

Igényelt támogatás: a saját forrás (6.315.567 Ft) 40%-a, azaz 2.526.227 Ft.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014.02.28.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat  a  Salgótarján,  Budapesti  út  39.  (hrsz.:  6141)  szám  alatti  üzlethelyiség 
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr .Sztrémi Melinda: A Promeritum Alapítvány képviselője azzal kereste meg a Salgó 
Vagyon Kft.-t, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatti, 
204 m2 nagyságú helyiséget szeretné kedvezményes bérleti díj megfizetése - 19.375,- Ft/hó - mellett 
bérbe venni. Az alapítvány célul tűzte ki egy, a zagyvapálfalvai városrészhez kötődő közösség, egy 
ifjúsági  klub  létrehozását,  mely változatos  programokkal  esélyt  és  lehetőséget  teremt  a  fiatalok 
számára a tartalmasabb szórakozásra és a bennük lévő készségek, képességek fejlesztésére. 
Tekintettel  arra,  hogy fenti  cél  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  szerint 
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kulturális  szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat ellátásának magasabb színvonalon történő 
elősegítését szolgálja, ezért a klub létrehozásában és működtetésében az önkormányzat együtt kíván 
működni az alapítvánnyal, a határozati javaslat 1. mellékletét képező megállapodás megkötésével.
A klub megvalósításával azt kívánják elérni, hogy a lakótelepen élő, hétvégenként hazatérő fiatalok 
szabadidejüket barátságos környezetben, tartalmasan tölthessék el, szülővárosuk élhetőbb, vonzóbb 
környezetté váljon. A helyiség folyamatos hirdetés mellett több, mint másfél éve üresen áll, ezért 
javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a korábbi üres helyiségek kiadásának gyakorlata alapján, hogy a 
tárgyi ingatlant az alapítvány részére 5 éves időtartamra, 2014. március 1. napjától az alapítvány 
által kért kedvezményes 19.375,- Ft/hó bérleti díjon adja bérbe azzal, hogy a közüzemi költségek 
megtérítése a bérlő feladata. Az előterjesztés elfogadásához kéri a Közgyűlés támogatását. 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  6  igen,  1  nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést; a Pénzügyi Bizottság többsége támogatta az előterjesztést;  
az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 21 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Promeritum Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodást az  1.  számú  melléklet  szerint.  A  Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát  képező, 
a földhivatali nyilvántartásban 6141 hrsz.-ú, Salgótarján, Budapesti út 39. szám alatti, 204 
m2 alapterületű  alagsori  helyiségét  bérbe  adja  a  Promeritum  Alapítvány  részére  2014. 
március 1. napjától 2019. február 28. napjáig 5 éves határozott időtartamra 19.375,- Ft/hó 
bérleti díjon azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése a Bérlő feladata. A Közgyűlés 
felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  2.  számú melléklet  szerinti  bérleti 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

9./  Javaslat  a  2014.  évi  bérlakás  juttatási  jogcímek  sorrendjének  meghatározására, 
valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2013. évi hasznosításáról

 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi 
támogatására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet alapján minden év március 15-
ig a Közgyűlés határozza meg, hogy a lakások bérbeadásánál a rendeletben felsorolt jogcímek közül 
melyeknek biztosít elsőbbséget. A bérlakás juttatási jogcímek jelenleg alkalmazandó sorrendjét a 
25/2013.(II.21.) Öh. sz. határozat rögzíti, az előterjesztés a 2014. évre is ennek megfelelően tesz 
javaslatot. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások 2013. évi hasznosításáról szóló tájékoztató az 
értékesített,  bérbe  adott,  lebontott  lakások  számát,  a  lakásigénylők  körét,  valamint  a  hátralék 
behajtására vonatkozó intézkedések részletezését tartalmazza. Felhívja a közgyűlés figyelmét arra, 
hogy az  előterjesztésben  elírás  történt.  Emiatt  helyesbíteni  szükséges  a  2013.  december  31-én 
fennálló záró lakásállományt,  mely 1.059 db helyett 1.060 db lakás, így a  félkomfortos lakások 
száma  helyesen  29  db.  Az  elírás  oka:  2013  márciusában  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 
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kezelésében  lévő,  Kotyházapuszta  19.  szám  alatti  lakás  szolgálati  jellegét  a  Közgyűlés 
megszüntette, és így az átkerült a Salgó Vagyon Kft. kezelésébe. Emiatt a félkomfortos lakások 
száma 1 db lakással nőtt.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 22 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
lakásbérlemények 2013. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a 2014. 
évre szóló bérlakás juttatási jogcímek sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Életveszély, szanálás és városrendezés miatt bontandó lakásokban érvényes bérleti  

szerződés alapján lakók elhelyezését biztosítani kell.
2. A bérlőkijelölési és kiválasztási jog alapján a jogszabályban előírt bérbeadási  

kötelezettség, továbbá közérdekű feladatok megvalósítása  érdekében  a  bérleti  
szerződéseket meg kell kötni. 

3. A szociális- és jövedelmi viszonyai alapján érvényes bérbevételi ajánlatot  tevő  
elhelyezésének elsőbbséget kell biztosítani. 

4. A helyi rendeletben előírtak alapján a megüresedő lakások pályázat útján adhatók  
bérbe. 

5. A minőségi cserék iránti kérelmeket teljesíteni lehet a lakásgazdálkodási szempontok 
figyelembevételével. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Határidő: folyamatos

10./ Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A köznevelésre vonatkozó jogszabályok értelmében a Közgyűlés 
évente visszatérő feladata az óvodában indítható csoportok számának, a beiratkozás időpontjának, 
illetve a felvételi körzeteknek a meghatározása. A beiratkozás időpontjára az óvoda vezetésével és a 
Kormányhivatal  Oktatási  Főosztályával  egyeztetve  történik  a  javaslat.  A  gyermeklétszámok 
alakulása, megoszlása, illetve az intézménnyel történt egyeztetés alapján javasolja az előterjesztés 
az egyes tagóvodákban indítható csoportok számát, valamint a felvételi körzet meghatározását. A 
2013/14-es nevelési  évben meghatározott  felvételi  körzethatárok megfelelőek, annak módosítása 
ebben a nevelési évben nem indokolt.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 23 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvény  83.§  (2)  bekezdés  d)  pontja  alapján  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvodában 

26



indítható csoportok számát az 1. melléklet szerint határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda felvételi körzetét a 2. melléklet szerint határozza meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  83.§  (2) 
bekezdés  b)  pontja  és  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az 
óvoda  általános  felvételi  időpontját  2014.  április  23.  és  24.  napjában  határozza  meg  a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda székhelyén és tagóvodáiban.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Andóné Angyal Mária óvodavezető
a közzétételért: dr. Gaál Zoltán jegyző

Határidő: értelemszerűen

11./ Javaslat a családi napközik fenntartóival kötött ellátási szerződések megkötésére
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2010-ben kettő, majd 2011-ben még egy, nem állami 
fenntartású családi napközi költségvetési támogatásáról döntött. A családi napközikkel megkötött 
ellátási szerződéseket a megkötésektől kezdődően évente,  tárgyév január 1-jétől december 31-ig 
terjedő  időtartamra  meg  lett  hosszabbítva.  A  fenntartók  2013-ban  ismételten  benyújtották 
kérelmüket az Önkormányzat és a közöttük létrejött ellátási szerződések időtartamának 2014. évre 
vonatkozó  meghosszabbítására.  Figyelembe  véve  a  jogszabály  által  az  önkormányzatra  rótt 
kötelezettséget,  valamint  a  kisgyermekek  napközbeni  elhelyezése  iránt  felmerülő  folyamatos 
igényeket, továbbra is indokolt nem állami fenntartók bevonása az ellátásba. Tekintettel arra, hogy 
2013. július 1-jétől a finanszírozást végző Egészségügyi-Szociális Központ beolvadt a Salgótarján 
és Térsége Önkormányzatainak Társulása intézményébe, 2014. január 1-jétől az Önkormányzat nem 
az Egészségügyi-Szociális Központon keresztül, hanem közvetlenül adja át a támogatást a három 
családi  napközi  részére,  ezért  nem  szerződés  módosítás,  hanem  új  szerződések  megkötése 
szükséges  az  Önkormányzat  és  a  családi  napközik  fenntartói  között.  A fenntartókkal  történt 
egyeztetés  alapján  a  feladat  ellátásához  2014.  évben  9.307.200  Ft  indokolt,  amelyet  az 
önkormányzat a 2014. évi költségvetésében biztosít. 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 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 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 24 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a gyermekek  védelméről  és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény  41.  §-ában  meghatározott 
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gyermekek napközbeni ellátásának  körébe  tartozó  családi  napközi  feladatának 
ellátására, a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. - mint a Salgótarján, Rózsafa út 106.  szám 
alatt 7 férőhelyen működő családi napközi fenntartója - és Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  között  kötendő  ellátási  szerződést  az  1.  melléklet  szerint.  A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét  képező  ellátási  szerződés 
aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a gyermekek  védelméről  és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény  41.  §-ában  meghatározott 
gyermekek napközbeni ellátásának  körébe  tartozó  családi  napközi  feladatának 
ellátására a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. - mint a Salgótarján, Corvin út 18. 
szám alatt 7 férőhelyen működő családi napközi fenntartója - és Salgótarján  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata között kötendő ellátási szerződést a 2. melléklet szerint. A Közgyűlés 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  ellátási  szerződés 
aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a gyermekek  védelméről  és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény  41.  §-ában  meghatározott 
gyermekek napközbeni ellátásának  körébe  tartozó  családi  napközi  feladatának 
ellátására a Keresztény Advent Közösség – mint a Salgótarján, Május 1. út 72. szám alatt 
2 x 7 férőhelyen működő családi napközi fenntartója – és Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  között  kötendő  ellátási  szerződést  a  3.  melléklet  szerint.  A Közgyűlés 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  ellátási  szerződés 
aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés a feladat ellátásához szükséges szolgáltatási díj összegét (9.307.200 Ft) 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

12./ 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  jelenlegi  módosítását  egyrészt  jogszabályi  előírások  és  változások,  másrészt 
Lucfalva,  Márkháza  és  Nagybárkány  községeknek  a  társuláshoz  történő  csatlakozása  és  egyéb 
technikai átvezetések indokolták.  A Társulás által  ellátott  feladatokban bekövetkezett  változások 
miatt, melyek a belső ellenőrzést és az orvosi ügyeletet érintették, a megállapodás szövegének a 
pontosítását is el kellett végezni. A módosítást a Társulás Tanácsa a február 12-i ülésén fogadta el.

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

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 25 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása
Társulási  Megállapodásának  2.  számú módosítását  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

13./ Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és 
gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  a  hatáskörébe  tartozó,  kötelezően  ellátandó 
valamennyi szociális- és gyermekjóléti feladatát 2006. december 31-ig a fenntartásában működő 
Egészségügyi-Szociális  Központon  keresztül  látta  el.  A Közgyűlés  2006-ban,  majd  2007-ben 
döntött  arról,  hogy egyes  feladatok  ellátást  átadja  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
részére. Az akkor készült feladatellátás átadásáról szóló megállapodásokban egyidejűleg rögzítve 
lett  a  feladatellátáshoz  szükséges  ingó  és  ingatlan  vagyon  Társulás  részére  történő  ingyenes 
használatba adása is.  A Társulás 2013. július 1-jétől Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulása elnevezéssel,  az Önkormányzat által  fenntartott  Egészségügyi  -  Szociális  Központ,  az 
általa  ellátott  tevékenységi  körrel  beolvadt  a  Társulás  által  fenntartott  Kistérségi  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központba.  A feladatellátás és a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és 
ingatlan vagyon használatának folyamatos  biztosítása,  átláthatóvá és egységessé tétele,  illetve a 
feladatok zökkenőmentes finanszírozása indokolja a feladatellátás átadásáról, az ingó és ingatlan 
vagyon ingyenes használatba adásáról, valamint a támogatások átadásáról szóló megállapodások 
egységes szerkezetbe foglalását. A két szerződés tervezetét a határozat melléklete tartalmazza.

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  
támogatta az előterjesztést; 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 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 26 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása közötti, 
szociális és gyermekjóléti feladatellátás átadására, valamint a feladatellátásra szolgáló ingó 
és ingatlan vagyon ingyenes használatba adására vonatkozó megállapodást a határozat 1. 
melléklete szerinti  tartalommal jóváhagyja.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert  a 
megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása közötti 1. 
melléklet  szerinti  megállapodásban  foglalt  feladatellátásokhoz  kapcsolódó  finanszírozási 
keretmegállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

14./ Javaslat  egyes  szociális  szolgáltatások  2014.  évi  finanszírozására  vonatkozó  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása, a jelenlegi STÖT si
keres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a 2012. január 01-jé
től 2014. december 31-ig tartó időszakra a támogató szolgáltatás, a  pszichiátriai betegek részére 
nyújtott közösségi ellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás biztosítására. A Társulás, az általa fenntartott 
intézmény szervezeti keretei között működteti ezeket a szolgálatokat. A működési támogatás össze
gét az évenként megkötendő finanszírozási szerződések tartalmazzák. A 2014. évi finanszírozás ösz-
szege megegyezik a 2013-as évivel. 2013. júniusában a Hivatal arról tájékoztatta a Társulást, hogy 
jogszabályváltozás miatt a finanszírozási szerződésekben szerződő félként szereplő Társulás helyett 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát kell szerepeltetni, mint a Társulás székhelye sze
rinti helyi önkormányzatot. A 2013. évi finanszírozási szerződések említett módosításának aláírásá
ra a Közgyűlés tavaly októberi határozatában hatalmazott fel. Az ellátásokat a Társulás költségveté
si szerve, az ESZK biztosítja továbbra is egy, az Önkormányzat, a Társulás, illetve az ESZK között 
2013. november 1-jén létrejött és 2014. december 31-ig hatályos szerződés alapján. A Hivatal által 
megküldött, 2014. évre vonatkozó szerződés-tervezetek az előterjesztés 1-4. mellékletét alkotják. A 
szerződések megkötéséhez a polgármesternek a Közgyűléstől kapott felhatalmazásra van szüksége.

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjeszt;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  Népjóléti  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 27 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között:
- a támogató szolgáltatás,
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás,
- a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, valamint
- a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás
2014.  évi  finanszírozására  vonatkozó  és  a  határozati  javaslat  1-4.  mellékletét  alkotó 
szerződéseket, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
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15./ Javaslat a Salgótarján Barátok Torna Club által, az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Salgótarján 2435 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó sportfejlesztési célú pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni Barátok Torna Club pályázatot kíván benyújtani a 
2014/2015-ös  időszakra  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetséghez,  amely  többek  között  a  100%-ban 
önkormányzati  tulajdonú,  Tó-Strandi  sporttelepen  megvalósítandó  tárgyi  eszköz  beruházásra, 
felújításra  is  irányul.  A Közgyűlés  2012.  októberi  döntésével  adta  az  Egyesület  használatába  a 
sporttelepet. Az Egyesület által kidolgozott felújítási program tartalmazza a sporttelepen található 
főépület öltözőinek, illetve vizesblokkjának felújítását, és a Sporttelepet elhatároló kerítés cseréjét, 
összesen 11.779.250.-Ft összegben. A kérelem jóváhagyása esetén az Egyesület 7.000.000.- Ft-nak 
megfelelő  összegű  támogatásra  válik  jogosulttá  adókedvezmény  formájában. A  fennmaradó 
4.779.250. Ft önerő biztosítását az Egyesület vállalja magára.  A pályázat benyújtásának feltétele, 
hogy  az  Egyesület  csatolja  az  előterjesztés  2.  melléklete  szerinti  tulajdonosi  hozzájáruló 
nyilatkozatot.  A pályázati  űrlap  kitöltését  követően  vált  szükségessé  a  megpályázandó  összeg 
pontosítása, melyet az előterjesztés kiegészítése tartalmaz. Az előterjesztés és annak kiegészítése 
pótlólag lett megküldve, illetve az ülést megelőzően lett kiosztva. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Huszár Máté képviselő úr távozott az ülésteremből. A jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 28 /2014.(II. 14.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Barátok  Torna  Club  (3100 
Salgótarján,  Tóstrand,  Pf.:  121.,  a  továbbiakban:  Egyesület)  által  „a  látvány-csapatsport 
támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. 
(VI.30.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetséghez  benyújtandó 
sportfejlesztési program keretében tervezett, 1. melléklet szerinti beruházás megvalósítását 
támogatja. Az Önkormányzat a fenti beruházáshoz támogatást nem nyújt, a szükséges önerőt 
az  Egyesület  biztosítja.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  2.  melléklet 
szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Határidő:  értelemszerűen
Felelős:   Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 22. §-a alapján 
ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. Megkéri a napirend tárgyalásában nem érintett meghívott vendégeinket, 
a  sajtó  képviselőit,  érdeklődő állampolgárokat és a napirendi  pontok tárgyalásában nem érintett 
belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatja munkáját. Felkéri Korponai 
Tamást  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  elnökét,  adjon  tájékoztatást  a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
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Korponai Tamás: Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 
valamennyi képviselő az előírt határidőre teljesítette.

Méhes András: Jelzi, hogy az Arany János úton, az óvodai elágazónál „egyéb veszély”-t jelző tábla 
van kitéve. Az átfolyó fölött lévő egyik rács elvetemedett, eltört. Kéri ennek megjavíttatását. 
Kérdése polgármester asszonyhoz az, hogy az Önkormányzat valóban megbízott-e közvélemény-
kutató céget azzal, hogy fölmérje a salgótarjániak véleményét az Önkormányzat tevékenységéről, 
illetve a válaszokban valóban csak a pozitív kategóriák közül lehetett-e választani. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az információ így nem igaz, mert nem az Önkormányzat, hanem a 
hivatal végeztet közvélemény-kutatást. A hivatal megnyert egy ÁROP pályázatot, ennek keretében 
végzik ezt a munkát.  

dr.  Gaál  Zoltán: A közvélemény-kutatás  ahhoz a  projekthez  kapcsolódik,  ami  a  Polgármesteri 
Hivatal  szervezetfejlesztésére  irányul.  A  projekt  elején  és  a  végén  –  ősszel  –  végeznek 
közvélemény-kutatást. Nem helytálló az az információ sem, mely szerint a kérdőívben csak pozitív 
jellegű  válasz  adható.  A  kérdőíven  pontozással  lehet  értékelni  0-4-ig  terjedő  skálán,  illetve 
szövegesen „abszolút nem ért egyet vele”, vagy „nem megfelelőnek tartja”, illetve „elégedett teljes 
mértékben” lehetőségekkel. 

Székyné  dr.  Sztrémi    Melinda  :   A közvélemény-kutatás  teljes  egészében  a  szervezetfejlesztési 
pályázat kereteiben történik. 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. Megköszöni a közgyűlés 
munkáját. A közgyűlés legközelebbi ülésének várható időpontja 2014. március 27. 14.00 óra.

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda dr. Gaál Zoltán
polgármester                     jegyző
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