
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 6-i rendkívüli 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, Dóra Ottó képviselő úr 
előzetesen jelezte távolmaradását. Megállapítja a határozatképességet. 

Fekete  Zsolt: A közelgő  Nemzetközi  Nőnap  alkalmából  köszönti  a  salgótarjáni  hölgyeket  a 
frakciója nevében. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A hölgyek nevében megköszöni a figyelmességet.  Tájékoztatja a 
közgyűlést  arról,  hogy  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatának  15.  §  (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a polgármester rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 
A rendkívüli közgyűlés napirendjét csak az indítványban szereplő tárgy képezheti. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal fogadta el a tárgysorozatot. 

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  egy  technikai  jellegű  módosítás  a  2013-as 
költségvetésben.  A Magyar  Államkincstár  azzal  kereste  meg az Önkormányzatot,  hogy a 2013. 
július  1-től  a  Kistérségi  Szociális  Központba  beolvasztott  Salgótarjáni  Egészségügyi-Szociális 
Központ költségvetését a 2013-as évre egységes egészként tudja csak kezelni,  ezért  úgy tekinti 
mintha az Egészségügyi-Szociális Központ a teljes 2013. évben a társulás fennhatósága alá tartozott 
volna.  A  Magyar  Államkincstár  nem  tudja  kezelni  a  fél  évkor  átadott  költségvetési  szerv 
problémáját.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  társulási  ülésen  is  megszavazták  az 
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 6/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Javaslat  az  állami  tulajdonú  01219  hrsz.-ú  közterület  önkormányzati  tulajdonba
vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A  déli  iparterület  úthálózat  fejlesztése  tárgyú projekt  keretében 
megvalósult  az  ipari  parkot  feltáró  út.  A feltáró  út  és  a  21-es  számú főközlekedési  út  közötti 
kapcsolatot a 01219 hrsz.-ú, országos közút megnevezésű út biztosítja, amely jelenleg a Magyar 
Állam  tulajdonában  és  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  kezelésében  van.  Az  érintett  ingatlan 
természetben: a 21-es számú főközlekedési úton Hatvan felé haladva, Vizslás Újlakpuszta előtt a 
főközlekedési út  jobb oldalán található.  Az út országos közút funkciót nem tölt  be,  az a helyi 
közúthálózat részét képezi, ezért indokolt a jogi állapot rendezése, a tulajdonviszonynak a tényleges 
viszonyokhoz  való  igazítása,  az  úthálózat  fejlesztés  lezárásának  elősegítése.  A  tulajdonjog 
rendezéshez szükséges költség a költségvetésben rendelkezésre áll. A tulajdonviszony a jogszabályi 
előírások alapján egy előzetes megállapodással, majd a közlekedési hatóság helyi közúttá történő 
átminősítésről szóló határozatát követően egy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges 
megállapodás megkötésével rendezhető.

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 32/2014. (III. 06.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
között  kötendő  előzetes  megállapodást  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  dokumentumok aláírására,  az  átadás-átvétellel  kapcsolatos  feladatok teljes  körű 
lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges 
megállapodást a közlekedési hatóság helyi közúttá történő átminősítésről szóló döntését követően 
terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: - az előzetes megállapodás aláírására : azonnal

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a képviselő-társaknak a Közgyűlésben végzett munkát. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés soros ülésének időpontja 2014. március 27-én lesz. 

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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