
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

6. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-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 12 fő van jelen, Méhes András és Dóra 
Ottó képviselő urak nincsenek jelen az ülésen. Megállapítja a határozatképességet. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: - Takeshi Mashimo, a Mitsuba Automotive 

   Systems of Europe Kft. ügyvezető igazgatója
-  László  Miklósné,  a  Mitsuba  Automotive  Systems  of  
   Europe Kft. pénzügyi és adminisztrációs igazgatója

2./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  2013.  évi  tevékenységének  értékeléséről  szóló 
jelentés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott:    Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 

  vezetője

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

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. 
évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

5./ Tájékoztatás  az  önkormányzat  2013.  december  31-én  fennálló  adósságállományának  állam 
által történő átvállalásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított  személyes 



gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

7./ Javaslat a Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építése III. ütemének pályázati forrásból 
történő megvalósításához
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

8./ Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2014.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok  „Könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatása,  muzeális 
intézmények  szakmai  támogatása”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

9./ Javaslat  létszámcsökkentésre  vonatkozó  pályázat  benyújtásához  szükséges  nyilatkozat 
megtételére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

10./ Javaslat  az  ÉRV  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.  által  fizetett  bérleti  díj 
felhasználására vonatkozó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester
A naprend tárgyalásához meghívott: Ritter Géza, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója

11./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  részére  visszatérítendő  támogatás 
nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

12./ Javaslat a településrendezési eszközök módosításának a Salgótarján, Ipari Park II., a Camping 
út és az Ifjúsági Tábor, az Erdész út 34. sz. területét érintő előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész                                                                

13./ Javaslat „EURÓPAI UNIÓ PARK 1997” elnevezésű tábla és az önkormányzat testvérvárosait 
jelző táblák elhelyezésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

14./ Javaslat  a  Salgótarján  buszpályaudvari  és  Salgótarján  főtéri  gyalogos-  és  peronaluljáró, 
valamint tartozékai üzemeltetése és kezelése tárgyában megkötendő megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  az  5958/4  hrsz.-ú,  állami  tulajdonú közterület  önkormányzati  tulajdonba vételéhez 
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

16./ Javaslat  Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában 
megkötött megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat  az  önkormányzati  tulajdonú  lakások  bontásra  történő  kijelölésére  és  a  bontások 
végrehajtására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

18./ Javaslat  az  Arany  János  úti  pavilonok  alatti  földingatlan  (hrsz.:3702)  kiszabályozására  és 
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elidegenítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19./ Javaslat  a  Salgótarján,  Bajcsy-Zsilinszky  út  10.  (hrsz:3947/D)  szám  alatti  nem  lakáscélú 
helyiség ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

20./Javaslat  a  MOLLICH Group Kft.  részére  nyújtott  vissza  nem térítendő támogatás  utólagos 
jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

21./Javaslat  a  „Magyarországi  Kárpát  Egyesület  Salgótarjáni  Osztálya”  részére  névhasználathoz 
való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

22./ Javaslat „Az év rendőre” elismerő cím adományozására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23./ Javaslat  szociális  és  gyermekvédelmi  ügyben  hozott  I.  fokú  határozat  elleni  fellebbezés 
elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként elmondja, hogy Áder 
János  köztársasági  elnök,  a  miniszterelnök  előterjesztésére,  a  nemzeti  ünnep,  március  15.  és  a 
modern  parlamentáris  Magyarország  megszületésének  napja  alkalmából  a  Magyar  Arany 
Érdemkereszt  Polgári  Tagozata  kitüntetést  adományozta Eötvös  Mihály  alpolgármester  úrnak 
Salgótarján  és  térsége  érdekében  végzett  közéleti  munkája,  valamint  a  gazdasági  társaságok, 
intézmények  és  a  civil  szervezetek  eredményes  összehangolásában  játszott  kiemelkedő  szerepe 
elismeréséül.
A köztársasági elnök, a miniszterelnök előterjesztésére,  a nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjat 
adományozott Salgótarján város díszpolgárának, Snétberger Ferenc gitárművésznek, zeneszerzőnek 
a nemzetközi zenei életben is kiemelkedő előadóművészi pályája, a klasszikus, a roma, a flamenco 
és  a  dzsessz  páratlanul  egyéni  ötvözését  kiérlelő  zeneszerzői  tevékenysége,  valamint  az  ifjú 
tehetségek gondozása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként.
Továbbá kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat kapott 
Salgótarján „Pro Arte”-díjasa, Pándy Piroska operaénekes.
Reméli,  hogy  a Nógrád Táncegyüttesre  is hamarosan büszke lehet a város, a Felszállott a Páva 
műsorban  elért  eredményük  miatt.  Gratulál  a  díjazottaknak,  munkájukhoz további  sikereket, 
eredményeket kíván. 

Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  létesítendő  Százszorszép  Bölcsőde  területén  állt  egy 
emléktábla az egykor ezen a területen működő József-akna és Károly-akna, illetve az ott dolgozó 
bányászok  emlékének  megörökítéséül.  Az  emléktáblát,  az  építkezés  idejére  kegyeleti,  valamint 
balesetvédelmi szempontokból ideiglenesen áthelyezték a Bányászati Kiállítóhelyre. Az emléktábla 
áthelyezéséről levélben tájékoztatta a salgótarjáni bányász érdekvédelmi és ágazati szervezeteket, 
valamint  egyesületeket,  amelyekkel  a  bölcsőde  átadását  követően  egyeztet  a  visszahelyezéssel 
kapcsolatban  is.  Tájékoztatást  kapott  a  Bánya-és  Energiaipari  Dolgozók  Szakszervezete  I.  sz. 
Salgótarjáni  Nyugdíjas  Alapszervezete,  az Országos Magyar  Bányászati  és Kohászati  Egyesület 
Salgótarjáni Osztálya, a Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület. 
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A  Közgyűlés  február  14-i  ülésén  ígéret  hangzott  el  arra  vonatkozóan,  hogy  a  képviselők 
tájékoztatást kapnak a 2007-2013-as időszakban megvalósult önkormányzati fejlesztésekről. Az erre 
vonatkozó  összefoglaló  táblázatot  az  előterjesztésekkel  együtt  kapták  meg  a  képviselők.  A 
táblázatban lévő számítási hibák miatt az ülés előtt javított táblázat lett kiosztva. Az összeállított 
anyagból látszik, hogy a 2007-2013. közötti Európai Uniós forrásciklus alatt milyen fejlesztéseket 
hajtott  végre  az  önkormányzat.  Ezek  az  adatok  elsősorban  Salgótarjánra,  a  Salgótarján 
Önkormányzata által beadott  pályázatokra, illetve azokra a pályázatokra vonatkoznak, amelyben 
Salgótarján Önkormányzata társulási  tagként  megjelent,  szerepelt,  tehát  nem tartalmazza a  civil 
szervezetek, gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények pályázatait. 
A táblázatból kiolvasható, hogy a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban Salgótarján Önkormányzata 
15.939.317.596  Ft  értékű  fejlesztést  valósított  meg.  Ebből  az  időszakból  még  folyamatosan 
érkeznek pályázati  források, melyekkel  2015-ig kell  elszámolni.  A 15,9 milliárdos  fejlesztéshez 
13,3 milliárd forrás érkezett, és 2,6 milliárd önerőt kellett a városnak hozzátennie. 

Kiemeli  Salgótarján  közvilágításának  korszerűsítését,  melyről  a  múlt  héten  kapott  értesítést  az 
önkormányzat.  A  megnyert  287.161.068  Ft-os  pályázati  forráshoz  50.675.482  Ft-ot  kell  az 
önkormányzatnak  hozzátennie,  így  a  teljes  fejlesztés  337.836.550  Ft  lesz.  Ez  azt  jelenti,  hogy 
Salgótarján  közvilágítását  adó több,  mint  5200 világítótestből,  3600 világítótesten  cserélik  ki  a 
hagyományos lámpákat  LED-es  világításra,  mely éves  szinten,  a  pályázati  kalkuláció  szerint,  a 
városnak  20  millió  Ft  megtakarítást  fog  jelenteni.  A  továbbiakban  a  táblázatban  megjelenő 
fejlesztésekről ad tájékoztatást a közgyűlésnek. 

2007-ben összesen 906.179.402 Ft-nyi fejlesztést hajtott végre az önkormányzat, ebből 547 millió 
Ft volt a támogatás. Megvalósult az Iskola út, Feketesereg út, Huszita út, Kálmán Imre út, Madzsar 
József út, Rákóczi út 88-98. közötti szakasz felújítása, Erzsébet tér, Garzonház felújítása, távolsági 
buszpályaudvar rekonstrukciója, állati hulladék ártalmatlanító, illetve önkormányzati fejlesztésből a 
Szerpentin úti lépcsőfelújítás, a Beszterce Iskola melletti és előtti lépcsők felújítása, Nagymező út 
korszerűsítése,  Liliom  út  építési  telkek  közműellátása,  Arany  János  úti  parkolók  kialakítása, 
Camping úti szennyvízcsatorna kiváltása és Határőr út vízelvezetése. 

2008-ban 743 millió Ft-os fejlesztés valósult meg Salgótarjánban. Részben pályázat, részben önerős 
megoldással. 552 millió Ft-os támogatáshoz 191 millió Ft-ot tett az önkormányzat. Ekkor történt 
meg a Sportcsarnok rekonstrukciója, a Fazekas Mihály út felújítása, a Virágos út, a Kálmán Imre út 
befejezése,  a  Bolyai  lépcső  felújítása,  a  Beszterce-telepi  Iskola  konyhájának  felújítása,  a 
Sportcsarnok kiszolgálóhelyiségeinek felújítása, illetve a Március 15. úti támfal-lépcső felújítása. 
Önerőből  valósult  meg  a  Forgách-telepi  sporttelep  felújítása,  a  Beszterce-telepi  Tagiskola 
tetőfelújítása,  kombinát  csatornatisztító  gépjármű  beszerzés,  szökőkút  létesítése,  3  pályás 
légtartásos teniszcsarnok kialakítása, illetve kiváltásra került a Zöldfa úti szennyvízvezeték. 

2009-ben 203 millió Ft-os fejlesztés valósult meg, melyből 74 millió Ft támogatáshoz 128 millió Ft-
os  önerőt  kellett  biztosítani.  Pályázatból  valósult  meg  2009-ben  az  Illyés  Gyuláné  Tagiskola 
utólagos  akadálymentesítése,  térfigyelő-kamerarendszer  telepítése,  játszóterek  kialakítása  a 
Dolinkában, az Arany János úton, az Alagút úton; megtörtént a Május 1. úti rendelő kialakítása. 
Önkormányzati  forrásból  elkészültek  a  József  Attila  Művelődési  Központ  tetőszigetelési 
munkálatai, bővítve lett az új központi temető, fel lett újítva a Makarenkó utat a Gorkij körúttal 
összekötő  lépcső,  orvosi  rendelő  vásárlás,  Vásártéri  talajvíz  vizsgálat  elindítása,  illetve  a 
Mikóvölgyi  úton  szalagkorlát  lett  építve.  Kiváltásra  került  az  Úttörők  úti  szennyvízcsatorna, 
elkészült  a  Női  Átmeneti  Szálló  hátsó  udvarának  bekerítése  és  megtörtént  a  kamerarendszer 
felszerelése. 

2010-ben 1.926 millió Ft jutott Salgótarjánba, ebből a támogatás összege 1,7 milliárd Ft, amihez 
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217 millió Ft önerőt kellett hozzátenni. Létrejött  TÁMOP-os pályázatból a TISZK, majd TIOP-os 
pályázatból  építési  források érkeztek  a  városba.  Megvalósult  a  Gizella  út,  a  Hunyadi  körút,  az 
Alkotmány út,  Losonci  út,  Kossuth  út,  vásár  Városi  Sportcsarnok  közötti  szakasz  felújítása,  a 
Pécskő út végének felújítása,  a Beszterce-lakótelepi Iskola nyílászáróinak cseréje,  a régi temető 
belső  úthálózatának  és  csapadékvíz  elvezetésének  megoldása.  A  Fáy  András  körúti  játszótér 
felújítása,  a  Polgármesteri  Hivatal  első  szervezetfejlesztési  pályázata.  Salgóbánya 
szennyvízcsatornázásának  I-II-III.  üteme,  kompetenciafejlesztés  a  városi  iskolákban,  illetve  az 
Arany János út 17., Kistarján út 4. közötti lépcső első üteme. Önkormányzati fejlesztésből valósult 
meg  a  Sportcsarnok  csapadékvíz  elvezetése,  a  Strand  épület-  és  gépészeti  felújítása, 
szennyvíztisztító  telep  kétszintes  ülepítő  elbontása,  pálfalvai  alsó  temető  ravatalozónál  előtető 
építése,  Damjanich  úti  rézsű  támfal  építés  I.  üteme,  szilárd  hulladéklerakótelep  szivattyú 
beszerzése, intézmények energetikai felmérése, és az új központi temetőben átkötő vezetés építése. 

2011-ben összesen 1.477.000.150 Ft-nyi fejlesztés valósult meg, ebből 1.102.932.000 a támogatás 
összege, és 374 millió a saját erős fejlesztés. Ekkor épült meg az Észak-Dél irányú kerékpárút I.  
üteme,  az  általános  és  középiskolákban  informatikai  fejlesztés  valósult  meg  a  TIOP-on  belül, 
valamint szintén a TIOP-on belül „tanulói laptoppal” a jövőért programban vettek részt az iskolák. 
Megtörtént a Kodály, Arany Tagiskola fejlesztése. Ekkor érkeztek az első források a Kelet-Nógrádi 
Hulladékrekultivációs  Társulat  számára.  A  régi  központi  temető  vízkár  helyreállítása 
támfalépítéssel történt meg a vis maior keretből, míg a többi fejlesztés saját forrásból valósult meg. 
Így például a Nappali melegedő, éjjeli menedékhely falnedvesedés megszüntetése, a József Attila 
Művelődési Központ és a Bolyai Gimnázium közötti lépcső felújítása, az új központi temetőben a 
főlépcső felújítása, a régi központi temetőben kerítés cseréje és pótlása, a régi központi temetőben a 
ravatalozó tetőfelújítása, a szilárd hulladéklerakó telepen homlokrakodó felújítása, illetve a telepre 
vezető út felújítása. Megtörtént a Kodály Tagiskola kerítésének, udvarának felújítása, a Váczi Gyula 
Tagiskolában  a  tető  felújítása,  a  Kanizsai  Dorottya  Tagintézményben  a  tornatermi  folyosó 
tetőszigetelése, a baglyasi tagóvodában a vizesedés megszüntetése, a Szivárvány Tagóvodában a 
csapadékvíz elvezetés. Megtörtént az eresztvényi záportározó felújítása, Béke körút- Kőműves köz 
közötti lépcső felújítása. Salgó úti körforgalomhoz területvásárlás, új központi temető talajvízszint 
süllyesztő  építése,  régi  központi  temetőben  támfal  építése.  Zagyvapálfalfa  felső  temetőben 
ravatalozó  előtető  építése,  a  December  8.  tér  víztelenítése,  a  közterület  rendezése.  Zenthe 
Emlékparkban korlát és lépcső építése, Damjanich úti rézsű támfal építése, Szécsényi út végén árok 
burkolás,  Március 15.  úti  12. számú fogorvosi rendelő eszközbeszerzése,  fogorvosi rendelő fele 
részben  történő  megvásárlása.  Baglyasaljai  temetőben  parkoló  építése,  Bajcsy-Zsilinszky  úton 
gyalogos átkelőhely létesítése, szennyvízszivattyú beszerzése, térfigyelő kamerarendszer kiépítése. 
Fáy András körút 88-90. között mélyszivárgó kiépítése, Apolló Mozi tárgyi eszközeinek beszerzése, 
Szerpentin úti szennyvízcsatorna szakasz kiváltása.

2012-ben 557 millió Ft fejlesztés valósult meg, ebből 283.966 ezer a támogatás mértéke. Ekkor lett 
felújítva a Teraszos-Görbe összekötő út, a Csalános út, ekkor épült meg a nagyméretű,  műfüves 
SBTC pálya.  Részt  vett  az  önkormányzat  a  RESOURCE projektben,  a  bányász  hagyományok 
idegenforgalmi hasznosítása programban. Saját fejlesztésként megvalósult a szennyvíztisztító telep 
szivattyúfelújítása,  a  szilárd  hulladéklerakó  telep  kompaktor  tömörítő  körmök  felújítása.  A 
Budapesti úti szennyvízátemelő felújítása, a kis Főtér felújítása, a December 8. tér víztelenítése, 
fizető parkoló övezet kiterjesztése, Kercseg út 35. előtt fedett buszváró építése, és az Országzászló 
kialakítása. 

A 2013-as esztendőben 563.536 ezres összfejlesztésből, 229 millió a támogatás és 334 millió a saját 
forrás.  Ekkor  érkezett meg a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének 
előkészítésére  a  forrás.  Megvalósult  az  Észak-Dél  irányú kerékpárút  II.  üteme,  az  Arany János 
Tagiskola műfüves pályája, illetve tovább lett bővítve a térfigyelő kamerarendszer. Önkormányzati 
forrásból valósult meg a Katalin út, a Jakubi út, a Blaha Lujza út, a Bercsényi út, a Lakatos Péter út, 
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a Fenyvesalja út, a Köves út, a Bátki József út felújítása, a Határ út, Jónásch körút csapadékcsatorna 
fogadóakna felújítása, a Főtéri szökőkút gépészeti aknafelújítása, KOMATSU rakodógép felújítása, 
uszodai  szivattyú  felújítása,  Múzeum  külső  homlokzat  felújítása.  Tóstrand  területének 
körbekerítése, a Bátki József Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése, a December 8. tér  talajvízszint 
süllyesztés II. üteme.  Az   Ipari Parkban területet szerezett az önkormányzat, a  Tóparti Fesztivál 
területe  körbe  lett  kerítve,  megépült  a  Nyitnikék  Tagóvoda  kerítése,  megtörtént  a  fogaskerekű 
kisvasút tervezése. 

A táblázat utolsó előtti oldala a folyamatban lévő beruházásokat tartalmazza. Ezeknek összköltsége 
9.561.587.537 Ft, amelyből támogatási összeg 8.840 millió Ft, saját erő pedig 721 millió Ft. Ilyen 
például  az  Acélgyár-városközpont  szociális  rehabilitációja,  a  fenntartható  városfejlesztési 
programok  előkészítése,  bölcsőde  kialakítása,  a  Kelet-Nógrád  Térségi  Hulladékgazdálkodási 
rendszerfejlesztés  megvalósítása,  a  GeoTur  Novorad  Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése 
kiemelt  projekt  614 millióval,  amelyből  ebben az évben megépül  a  látogató  kutató  központ.  A 
funkcióbővítő  városrehabilitáció,  az  „Összefogás  az  áldozatokért”  pályázat,  a  Bolyai 
természettudományos  labor  kialakítása,  a  Női  Átmeneti  Szálló  korszerűsítése,  a  Nyitnikék 
Tagóvoda  kapacitásbővítése,  a  Zöldfa  úti  komplex  telep-program.  Az  önkormányzat 
szervezetfejlesztése,  a  „Partnerségben  Salgótarjánnal”  program.  A  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékrekultivációs program és a közvilágítás korszerűsítése. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Elektronikus  formában  is  kéri  ezt  a  táblázatot,  hogy  másokkal  is 
megosztható legyen. A salgótarjáni cégek nem látják ezeket a fejlesztéseket. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Kéri  a  hivatalt,  hogy képviselő  úr  kérésének tegyen eleget,  és 
juttassa el az önkormányzati cégek vezetőinek is. Célul tűzték ki, hogy a 2014-20-as fejlesztési 
időszakban a Salgótarján közigazgatási  területén megvalósuló pályázatokra rálátás  legyen,  ezért 
gyűjtőmunkát indított el a Városfejlesztő Iroda. 
A Városfejlesztési Kft., Telekné Dézsi Piroska vezetésével, a Városháza 4. emeleti irodájában várja 
azokat a projektötleteket, javaslatokat, amelyeket a cégek, szervezetek, intézmények a 2014-20-as 
időben  szeretnének  megvalósítani.  A  rendszer  segítségével  felmérhető  lesz,  hogy a  2007-13-as 
időszakban  Salgótarján  közigazgatási  területén  működő  szervezetek,  cégek  milyen  pályázati 
forrásokat szereztek, így teljesebb tájékoztatás adható majd a pályázatokról. 

További kérdés, észrevétel a Polgármesteri Tájékoztatóval kapcsolatosan nem hangzik el.

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: - Takeshi Mashimo, a  Mitsuba  Kft.  ügyvezető  

igazgatója
- László Miklósné,  a  Mitsuba Kft. pénzügyi és  

     adminisztrációs igazgatója
 
Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  a  Mitsuba  Kft.-vel  történő  stratégiai 
megállapodásról szól. Az ügyvezető igazgató úr, a pénzügyi és adminisztrációs igazgató korábban 
jelezte  távolmaradását,  így a  megállapodás  aláírására  későbbi  időpontban  kerül  sor.  A Mitsuba 
Kft.12  éve  működik  Salgótarjánban.  Dolgozói  létszámukat  az  elmúlt  időszakban  különböző 
fejlesztéseiknek  köszönhetően  majdnem  megduplázták,  így  jelenleg  több,  mint  200  főt 
foglalkoztatnak. 
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A Pénzügyi  Bizottság támogatta az előterjesztést,  az Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 33/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  MITSUBA  Automotive  System  of  Europe  Kft.  közötti  stratégiai 
együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Javaslat a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységének értékeléséről szóló 
jelentés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Fodor Enikő, az Igazgatási és Építéshatósági Iroda vezetője
A napirend tárgyalásához meghívott: Ponyi Béla r. ezredes, a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányság  vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  Ponyi  Béla  rendőr  ezredes  urat,  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság vezetőjét.  A 2013-as  beszámolóból  kiderül,  hogy Salgótarjánban csökkent  a 
bűncselekmények száma, növekedett az eredményesség, ami a Rendőrkapitányság  odafigyelését, 
komoly  szakmai  irányítását  és  munkáját  dicséri,  melyhez  a  város  a  térfigyelő  kamerarendszer 
kiépítésével járult hozzá. Megköszöni a Rendőrkapitányság és az Önkormányzat közötti partnerség 
kialakítását,  mely  véleménye  szerint  a  2013-as  esztendőben,  a  közterület-felügyelők  számának 
növelésével  csúcsosodott  ki  leginkább.  Ugyanakkor  lazábbnak  gondolja  a  Polgárőrséggel  való 
kapcsolatot.  Reméli,  hogy 2014-ben a nagyvárosi Polgárőrség megerősödésével ez változni fog, 
hatékonyabban fog működni.  Igazi  eredményt  akkor  lehet  elérni,  ha a  jogszabályi  környezet,  a 
intézményt fenntartó, működtető,   az önkormányzat, a különböző civil szervezetek és a városlakók 
együttesen  összefognak.  Reméli,  hogy az  áldozatsegítő  projekt  segít  abban,  hogy a  városlakók 
fölismerjék, mit jelent áldozattá válni, és ha lehet ezt kerüljék el. Megköszöni  Kapitány úrnak és 
munkatársainak az áldozatos munkát

Ponyi Béla: Megköszöni a dícsérő szavakat, ami egy közös teljesítmény eredménye. Fontosnak 
tartja a beszámolóból kiemelni, hogy a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmény szám, mely 10 évre 
visszamenőleg az 5000-es számot meghaladta, jelenleg 3000-re csökkent, ami óriási eredmény. Az 
ezredforduló óta ilyen pozitív eredmény még nem volt tapasztalható a számadatokban. Immáron 5. 
éve  a  Megyei  Jogú  Városok  közül  magasan  a  legeredményesebb  kapitányság  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság. Az Országos Rendőr-főkapitányság egy új  típusú értékelést  is  bevezetett  az 
úgynevezett kiemelt bűncselekmények mérését. Ebbe beletartoznak a lopások, betöréses lopások, 
lakásbetörések,  rablás,  kifosztás  természetesen a  súlyosabb bűncselekmények,  és abban valóban 
magasan  a  legeredményesebb  kapitányság  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság.  A létszámhelyzet 
jelentősen javult, 6 új kolléga érkezett a Kapitányságra. A készenléti rendőrség lovasszolgálatának 
járőrpárosát 4 rendőrt, 2 lovat és 2 járőrt, lovasjárőrt  láthatnak a városban lakók. Ők a készenléti 
rendőrség lovasszolgálatától érkeznek, rendszeresen igényli őket a kapitányság. Hasonlóan igénylik 
a  készenléti  rendőrség  kutyás  szolgálatát,  illetve  az  egyéb  bevetési  egységeiket,  elsősorban  a 
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gépkocsizó  járőröket,  bevetési  egységeket  a  pénteki  és  szombati  napok  rendfenntartására.  A 
készenléti  rendőrség  megerősített  szolgálata,  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  célirányos 
elemzéseken  alapuló  szolgálatvezénylése,  az  Önkormányzati  Rendészeknek,  Polgárőröknek 
összefogása eredményezte azt a jelentős javulást,  ami a tavalyi  évben bekövetkezett.  Fontosnak 
tartja, hogy egy település mit tesz a saját biztonsága érdekében. A lakosságnak figyelnie kell saját 
értékeire,  saját  vagyontárgyaira,  az ingó-  és ingatlanjai  biztonságára.  Ebben fontos szerepet  fog 
játszani az „összefogás az áldozatokért” projekt. Ennek eredménye nem fog azonnal jelentkezni, 
hanem egy hosszabb folyamat lesz. Fontos az is, hogy a település vezetése mit tesz a település 
biztonságáért. Ebből a szempontból salgótarjáni Rendőrkapitányként nagyon kellemes és könnyű 
dolga van,  hiszen a  Közgyűlés,  a  városvezetés  sokat  tesz Salgótarján biztonságáért,  a  lakosság 
biztonságáért.  Több,  mint  30  térfigyelő  kamera  van  kiépítve,  amelyből  a  kivezető  utakon 
rendszámfelismerővel  ellátott  kamerarendszer  is  található,  ezzel  jelentősen  segítve  a  rendőrség 
munkáját. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 34/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  vezetője  által 
készített  jelentést  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  2013.  évi  tevékenységének  értékeléséről a 
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszönöm kapitány úrnak a munkát, a jelenlétet és további jó 
munkát kíván. 

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

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 2014. 
március  03-án kapta  kézhez az önkormányzat  a  Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatását  a 
2013.  évi  beszámolóval  kapcsolatos  feladatokról.  Eszerint  a  többcélú  kistérségi  társulások által 
2013. I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és 
ebből  eredően  a  megkapott  támogatásokat,  valamint  azok  kistérségnek  történő  átadását  az 
önkormányzat  2013.  évi  beszámolójában  kell  szerepeltetni.  Fentieknek  a  2014.  március  06-i 
rendkívüli közgyűlésen a rendelet módosítással eleget tett  az önkormányzat. 2014. március 10-én 
újabb értesítést kapott az önkormányzat  a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától, 
miszerint a Nemzetgazdasági Minisztérium újabb leirata alapján a többcélú kistérségi társulások 
2013.  I.  félévében  megkapott  támogatásai  mégsem  szerepelhetnek  az  önkormányzatok 
pénzforgalmi adatai között, ezért azokat törölni szükséges.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 7/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 
2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet-módosítás a szokásos havi átvezetéseket tartalmazza.  A 
tavalyról áthúzódó bérkompenzáció támogatása; átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló rendelet 
alapján a Foglalkoztatási Kft. részére nyújtott előfinanszírozási kölcsön előirányzati rendezése; a 
Foglalkoztatási  Kft.  részére  két  közfoglalkoztatási  programhoz  kapcsolódó  70  millió  Ft-os 
előfinanszírozási  kölcsön  folyósítása;  az  általános  tartalék,  civil  feladatok,  oktatási  feladatok 
címekről történt átcsoportosítás; a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt közvetett támogatások 
rendszerén  keresztül  valósult  meg,  az  ehhez  kapcsolódó  előirányzat  rendezése;  Forgách  telepi 
játszótér létesítésére 5.500 e Ft került megtervezésre, azonban a helyszín adottságai miatt kevesebb 
játszóeszköz elhelyezésére van lehetőség. A tervezői költségbecslés alapján a létesítendő játszótér 
3.750  e  Ft  előirányzatból  megvalósítható.  A fennmaradó  1.750  e  Ft-ot  indokolt  a  Beszterce 
lakótelepi  játszótér  létesítés  előirányzatra  átcsoportosítani;  a  2014-2020  európai  uniós  tervezési 
időszak  forrásai  megszerezhetőségének  feltétele  az  erre  az  időszakra  tervezett  önkormányzati 
fejlesztési  projektek  megfelelő  szintű  előkészítése.  Annak  érdekében,  hogy  a  munkákra  az 
önkormányzat  haladéktalanul  meg  tudja  kötni  a  szerződéseket,  40.000  eFt-tal  új  kiemelt 
előirányzati  sor  nyitása  szükséges  ;  Salgótarján,  Bajcsy-Zsilinszky  út  10.  szám  alatti  ingatlan 
felújítás költsége bruttó 5.730 e Ft, melynek előirányzati rendezése szükséges; a somoskői orvosi 
rendelő belső felújítási munkáinak elvégzése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása vált 
szükségessé 4.483 eFt-tal, melynek rendezése szükséges; a Geopark ökoturisztikai fejlesztése című 
projekt  lebonyolításához,  mivel  a  projekt  utófinanszírozási  rendszerű,  25.000  eFt-os  kölcsön 
nyújtása  vált  szükségessé,  melynek  előirányzati  rendezése  szükséges;  a  Funkcióbővítő 
városrehabilitáció  projekthez  kapcsolódóan  önerő-támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be  az 
önkormányzat,  ahol  60.062  eFt  vissza  nem  térítendő  önerő-támogatásban  részesült,  ennek 
előirányzati rendezése indokolja a rendelet-módosítását.  

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5  
igen  szavazattal  támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság támogatta; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ Tájékoztatás  az  önkormányzat  2013.  december  31-én  fennálló  adósságállományának 
állam által történő átvállalásáról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Előző  évben  az  állam átvállalta  Salgótarján  adósságának  nagy 
részét,  ebben az  esztendőben pedig a  fennmaradó részt.  Balog Zoltán  miniszter  úrral  folytak  a 
tárgyalások e témában. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén döntött az adósságállomány állam által 
történő  átvállalása  igénybevételéről.  A  határozat  arról  is  rendelkezett,  hogy  a  konszolidáció 
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befejezését  követően  az  eljárásról  tájékoztatni  kell  a  közgyűlést.  A  tájékoztató  ennek  a 
kötelezettségnek tesz eleget. A költségvetési támogatással megvalósuló konszolidáció keretében az 
önkormányzat  776.034  ezer  forint  tőke  és  járulék  fizetésétől  mentesült,  figyelemmel  a  311,68 
HUF/EUR átváltási összegre. Az átvállalás megvalósuló konszolidáció keretén belül 391.363 ezer 
forint összegű tartozásátvállalási szerződés aláírására került sor. A 2014. évi teljes konszolidációt 
tekintve a kormány összességében 1.167.397 ezer forint kiadástól mentesítette az önkormányzatot.  
Figyelembe véve a 2013. évben megvalósult konszolidáció 2.108.244 ezer forint összegét is,  az 
önkormányzat  eladósodását  érintő  hitelkonszolidációban  vállalt  állami  segítség  3.275.641  ezer 
forintot tesz ki. Ez a kormányzati segítség példa nélküli az önkormányzatiság történetében.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi. 

6./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A szociális és gyermekek védelméről szóló törvények alapján a 
személyes  gondoskodást  nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint a fizetendő térítési 
díjakról önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat rendeletet alkot. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásában részt vevő 
önkormányzatokra  vonatkozóan  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  alkotja  meg  a 
rendeletet  a  Társulás  által  fenntartott  Egészségügyi  és  Szociális  Központ  vonatkozásában.  A 
jogszabályi rendelkezéseket, valamint a központi költségvetési törvényben foglaltakat figyelembe 
véve  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  kiszámította  a  Társulás  fenntartásában  működtetett 
szociális és gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díjait. A Társulási Tanács 
februári ülésén jóváhagyta a 2014. április 1. napjától alkalmazandó térítési díjak és kedvezmények 
mértékét.  A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának  elnevezése  2013.  július  1-jétől 
Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  elnevezésre  változott,  és  a  rendelet  címe 
tartalmazza a szolgáltatásokat nyújtó fenntartó nevét is, ezért új rendelet megalkotása szükséges. Az 
új  rendelet  csak  a  címében  és  a  2014.  április  1.  napjától  alkalmazandó  térítési  díjakról  és 
kedvezményekről  szóló  mellékletekben  módosul  a  jelenleg  hatályban  lévő  rendelethez  képest. 
Felhívja  a  képviselő-társak  figyelmét,  hogy  a  rendelet-tervezet  1.  melléklet  10.  pontjában 
meghatározott  „Gyermekek  napközbeni  ellátása”  című  táblázatban  elírás  történt,  az  étkeztetési 
térítési díj helyesen 435 Ft/nap.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést;  az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 9 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Dr.  Bercsényi  Lajos: Példaértékűnek  és  dicsérendőnek  tartja  azok  munkáját,  akik  az  országos 
szférában segítenek, hiszen évek óta nem jelentett problémát az ellátás.

7./  Javaslat  a  Salgótarján  Észak-Dél  irányú  kerékpárút  építése  III.  ütemének  pályázati 
forrásból történő megvalósításához
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  projektjavaslatok  és  kiemelt 
projektjavaslatok benyújtására nyílt  lehetőség a Közlekedési  Operatív  Program keretén belül.  A 
kiírás célja Magyarország egész területén az 1, 2 és 3 számjegyű főutak mentén hivatásforgalmi 
célú  kerékpáros  létesítmények  építésének  támogatása. Kerékpárút  hálózat  fejlesztése  esetén  az 
igényelhető támogatás legmagasabb összege bruttó 200. 000.000 Ft lehet. A pályázati felhívás ezen 
kritériumának  való  megfelelés  a  Salgótarján  Észak-Dél  irányú  kerékpárút  III.  ütemének 
megvalósítására ad lehetőséget, amely a Sportcsarnok térségében lévő Tarján pataki vasúti hídtól a 
Füleki út mentén a Kékkői útig terjedő szakasz megépítését foglalja magába. A tervezett III. ütem 
hossza:  1.  278  méter,  mely  szakaszra  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  jogerős 
építési engedéllyel rendelkezik. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A pályázat keretében az 
Önkormányzat 199. 579. 230 Ft összegű támogatási igényt nyújt be.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy ez a támogatás is a 2007-13-
as fejlesztési időszak forrása. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Örül  az  előterjesztésnek,  hiszen  egy  olyan  kerékpárút  valósulhat  meg 
Salgótarjánban,  ami  jóformán  az  egész  várost  átöleli.  Elmondható,  hogy Kisterenyétől  a  város 
végéig húzódik a kerékpárút, ami ráadásul 100%-os támogatottságú. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 35/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Közlekedés Operatív Program 
keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (KÖZOP-4.5.0-09-11) támogatására 
történő pályázat benyújtását.
A pályázat tárgya: Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építés III. ütem
A fejlesztés megvalósulási helye: Salgótarján (a Sportcsarnok térségében lévő Tarján pataki vasúti 
hídtól a Füleki út mentén a Kékkői útig terjedő szakasz)

A fejlesztés forrásösszetétele:        
adatok Ft-ban

Források 2014

Saját erő 0

KÖZOP-4.5.0-09-11 támogatásból igényelt 
összeg

199 579 230

Pályázat szerinti összes költség 199 579 230
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2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat  pályázat  benyújtására  Magyarország  2014.  évi  költségvetésében  a  helyi 
önkormányzatok „Könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatása,  muzeális 
intézmények  szakmai  támogatása”  címen  elkülönített  központosított  előirányzat 
igénybevételére
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, 
továbbá  a  könyvtári  és  a  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásról,  valamint  a  muzeális 
intézmények  szakmai  támogatásáról  szóló  rendelet  alapján  központosított  előirányzat 
igénybevételére nyílik lehetőség.  A rendeletben részletezett feltételeket figyelembe véve, pályázat 
benyújtását javasolja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műszaki eszközállományának 
fejlesztése érdekében mobil színpadrendszer, valamint az ehhez tartozó tetőszerkezet beszerzésére. 
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. munkatársai több modulból álló rendszert építettek ki 
az elmúlt  évek során.  5 modulja  már elkészült  ennek a rendszernek,  ez a  6.  modul,  egy mobil 
színpadrendszer a kialakítása. Reméli, hogy az a 20 millió Ft, amelyet Balog Zoltán miniszter úr 
egyéni  döntése  értelmében a  Zenthe  Ferenc  Színház  megkapott,  segít  a  színházterem technikai 
felszereltségének javításában. A 2014. évi műszaki, technikai fejlesztések összköltsége 13.975 e Ft. 
A  megvalósulásukhoz  szükséges  2.500  e  Ft  önrész  fedezete  az  önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésében a  Céltartalékokon belül  megjelölt  „Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő” kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 36/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Magyarország  2014.  évi  központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. mellékletének 12. pontjában meghatározott, „a 
könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás,  muzeális  intézmények  szakmai 
támogatása”  címen  elkülönített,  a  helyi  önkormányzatok  által  felhasználható  központosított 
előirányzat igénybevételére irányuló pályázat benyújtását a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Kft.  –  az  1.  mellékletben részletezett  13.975 e  Ft  összköltségű – 2014.  évi  műszaki,  technikai 
fejlesztésére.
A Közgyűlés a 2.500 e Ft önrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetésében, a Helyi önkormányzat fejezetben, a Céltartalékokon belül megjelölt „Salgótarjáni 
Közművelődési Nonprofit Kft. érdekeltségnövelő pályázati saját erő” előirányzatból biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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9./ Javaslat létszámcsökkentésre vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat 
megtételére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának Tanácsa  2013. 
júniusában  döntött  a  belső  ellenőrzési  tevékenység,  és  a  foglalkoztatott  2  fő  belső  ellenőr 
jogviszonyának  megszüntetéséről.  A  határozat  meghozatala  óta  az  egyik  foglalkoztatott 
elhelyezkedett, ezért az igénylés 1 főt érint. A rendelet szerint a Társulási Tanácsnak és valamennyi 
társult  tagönkormányzatnak  határozatot  kell  hoznia  arról,  hogy  költségvetési  szerveinél  a 
továbbiakban az érintett foglalkoztatásra nincs lehetőség.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 37/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  a  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: Társulás) létszámcsökkentéssel érintett álláshelyén 
foglalkoztatott - jogviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított  más költségvetési  szervnél,  az előreláthatólag 
megüresedő  álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti  változás,  feladatátadás 
következtében a Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./Javaslat az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által fizetett bérleti díj 
felhasználására vonatkozó megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A naprend tárgyalásához meghívott: Ritter Géza, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelent Lőrinc Ákos urat. Az Önkormányzat, 
Salgótarján  és  Környéke  Önkormányzatainak  Vízmű  Tulajdonközössége,  Salgótarján 
Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége 2013. május 30-án a víziközmű-
szolgáltatási  feladatok  ellátása  tárgyában  Bérleti  Üzemeltetési  Szerződést  kötött  az 
Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.-vel,  mint  víziközmű-szolgáltatóval.  A  Bérleti 
Üzemeltetési Szerződések értelmében a víziközmű vagyon felújítási, pótlási költségeinek fedezetére 
a  víziközmű-szolgáltató  az  önkormányzat  és  a  tulajdonközösségek  részére  a  szolgáltatásból 
származó  nettó  árbevétel  függvényében  éves  bérleti  díjat  fizet.  Jelen  előterjesztés  a  bérleti  díj 
felhasználására vonatkozó megállapodások megkötésére tesz javaslatot.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 38/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  nevében  jóváhagyja  az 
önkormányzat és az ÉRV ZRt. között kötendő megállapodást az 1. melléklet szerint, a Salgótarján 
és  Környéke  Önkormányzatainak  Vízmű  Tulajdonközössége  és  az  ÉRV.  ZRt.  között  kötendő 
megállapodást  a  2.  melléklet  szerint,  a  Salgótarján  Önkormányzat  és  Térsége  Szennyvízközmű 
Tulajdonközössége  és  az  ÉRV  ZRt.  között  kötendő  megállapodást   a  3.  melléklet  szerint,  és 
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határid  ő  : értelemszerűen
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
mellékletekben  meghatározott  felújítási,  pótlási  feladatok  miatt  az  önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatát a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze 
be.
Határid  ő  : értelemszerűen
Felel  ő  s:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás 
nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. november 1-
jétől  két  közfoglalkoztatási  programot  működtet:  a  téli  átmeneti  közfoglalkoztatási  programot, 
illetve  az  iratmegsemmisítő  programot.  Mindkét  program  április  végéig  tart.  2014-ben  is 
folytatódnak a Belügyminisztérium irányításával, koordinálásával a Startmunka mintaprogramok. 
Fő cél  továbbra is  az érintettek munka világába történő be-,  illetve visszavezetése értékteremtő 
munkavégzéssel. Az Önkormányzat két Startmunka programban kíván részt venni a Kft. által, az 
egyedi,  helyi  sajátosságokra  épülő  munkaprogramban,  illetve  a  téli  és  egyéb  értékteremtő 
programban. Ezek a programok várhatóan április 1-jétől indulnak, és október végéig tartanak. A 
programokról  és  a  programok Munkaügyi  Központ  általi  finanszírozásáról  a  Nonprofit  Kft.-vel 
egyeztetések  folytak.  Tekintettel  arra,  hogy  valamennyi  program  utófinanszírozott,  a  téli 
közfoglalkoztatási program és az iratmegsemmisítő program zavartalan biztosításához 50.700 eFt, a 
Startmunka programokon belül az egyedi, helyi sajátosságokra épülő munkaprogram, valamint a 
téli és egyéb értékteremtő program zavartalanságához 20.000 eFt előfinanszírozásra van szükség. A 
programok időbeli  hatályát,  valamint a finanszírozás ütemét figyelembe véve az egyeztetéseken 
történt megállapodás alapján az 50.700 eFt visszafizetésére legkésőbb 2014. június 30-ig, a 20.000 
eFt visszafizetésére legkésőbb 2014. december 31-ig kerül sor.  Javasolja a Közgyűlésnek, hogy 
járuljon hozzá a visszatérítendő támogatás nyújtásához. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 39/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
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részére  a  téli  közfoglalkoztatási  program,  az  iratmegsemmisítő  közfoglalkoztatási  program 
zavartalan megvalósításához 50.700 eFt, eredményes pályázat esetén a Startmunka programokon 
belül az egyedi, helyi sajátosságokra épülő munkaprogram, valamint a téli és egyéb értékteremtő 
program  zavartalan  megvalósításához  20.000  eFt  visszatérítendő  támogatás  nyújtásához  az  1. 
melléklet szerinti megállapodásban foglaltak szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

12./  Javaslat  a  településrendezési  eszközök módosításának a Salgótarján,  Ipari  Park II.,  a 
Camping út és az Ifjúsági Tábor, az Erdész út 34. sz. területét érintő előkészítésére
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  előterjesztés  három  területet  érintően  tesz  javaslatot  a 
településrendezési  eszközök  módosításának  előkészítésére.  1./  Az  Ipari  Park  északi  végén  az 
ingatlanok jobb beépíthetősége, értékesíthetősége és a távlati közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
céljából  közlekedési  és  ipari  övezetű  változtatást  tervez  az  önkormányzat.  2./  A Tóstrandot  a 
Camping út veszi körül, azonban az Ifjúsági Tábor előtt az út zsákutcában végződik. A Tóstrand és 
környéke  fejlesztéséhez  szükség  van  a  zsákutca-helyzet  megszüntetésére,  és  a  Camping  út 
kivezetésére  a  21-es  útig.  3./  A VASSZER-Raktártechnika  Kft.  kezdeményezi  az  Erdész  út  34. 
számú 1581 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítását magasabb beépítési %-ra.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 40/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az 
önkormányzati  kezdeményezésű  településrendezési  eszköz  módosításokra  a  településtervezési 
szerződést megkösse, az alábbiak szerint:
a) a Salgótarján, Ipari Park II. területét érintő módosítás, az 1. melléklet szerint
b) a Salgótarján, Camping út és az Ifjúsági Tábor területét érintő módosítás, a 2. melléklet  

szerint
c) a  Helyi  Építési  Szabályzat  elírásainak kijavítására  vonatkozó módosítás,  a  3.  melléklet  

szerint.
A  településtervezési  szerződés  fedezetét  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetése  V.  Helyi 
Önkormányzat  fejezet  4.  Városfenntartási  és  egyéb  feladatok  cím  9.  Településrendezési  terv 
módosítása kiemelt előirányzata biztosítja.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú Város  településrendezési  eszközei  Salgótarján,  Erdész  út  34.  számú 1581 hrsz.-ú 
ingatlant  érintő  módosítására  a  4.  melléklet  szerint  a  településrendezési  és  a  településtervezési 
szerződést  megkösse.  A  településtervezési  szerződés  fedezetét  a  Kezdeményező  VASSZER 
Raktártechnika Kft. biztosítja.

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontok szerinti településrendezési 
eszköz módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  Partnerek):  a  településfejlesztési  
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koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szerveken túl a Magyar  
Közút Nonprofit Zrt., a Salgó Vagyon Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató  
Kft.  valamint  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  és  
Építéshatósági Iroda.

b) A Partnerek tájékoztatásának módja: papír alapú levelezés és dokumentáció
c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
ca) papír alapú és CD-re mentett egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció,
cb) a dokumentáció az iratkezelés szabályát megállapító kormány- és önkormányzati rendelet  

alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül.
d) Az  el  nem  fogadott  javaslatok,  vélemények  indokolásának  módja,  a  dokumentálásuk,  

nyilvántartásuk rendje:
da) az el nem fogadott javaslatok, vélemények megtárgyalása: egyezségre jutás céljából, írásos 

rögzítéssel
db) a véleményezésben részt vevő partnerek felé a lényegi információ megküldése elektronikus 

levelezésben,
dc) a  partnerségi  egyeztetés  összes  anyagának  írásos  rögzítése  a  Rendelet  előírásainak 

megfelelően.
e) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
ea) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
eb) elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések, honlapon  

történő megjelentetés
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13./ Javaslat  „EURÓPAI  UNIÓ  PARK  1997”  elnevezésű  tábla  és  az  önkormányzat 
testvérvárosait jelző táblák elhelyezésére
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2012-ben lett felújítva a Fő tér Rákóczi úttól nyugatra eső része, 
amely Dr. Förster Kálmán Emlékpark elnevezést kapott.  A tér felújítása során eltávolították a tér 
észak-keleti  sarkában  1997-ben  elhelyezett  ”EURÓPAI  UNIÓ  PARK  1997”  elnevezésű  táblát, 
valamint leromlott állapota miatt a mellette elhelyezett, az önkormányzat testvérvárosainak irányát, 
nevét és távolságát jelző tájékoztató táblákat és oszlopokat. Pótlásukra még nem került sor. A Dr. 
Förster Kálmán köztéri szobrának elhelyezése és a tér új térszerkezeti kialakítása miatt a tábla és a 
tájékoztató táblák új helyszínen való elhelyezése indokolt. Az elhelyezésre javasolt helyszín a Fő tér 
13-as jelű épülete  előtti  közterület.  A márvány anyagú tábla  felújítása után beton ágyban kerül 
elhelyezésre. Az elhelyezés költsége várhatóan 496 E Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll. A májusra tervezett átadó ünnepségre meghívást kaptak a 
testvérvárosok képviselői, akik örömmel fogadták az invitálást.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 41/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az „EURÓPAI UNIÓ PARK 1997” elnevezésű táblát és 
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az önkormányzat testvérvárosainak irányát, nevét és távolságát jelző táblákat  a határozati javaslat 
1.  mellékletében  ábrázolt  helyszínen  helyezteti  el.  A  Közgyűlés  az  elhelyezés  forrását  az 
önkormányzat  2014.  évi  költségvetésében  az  „Európa  Park  emléktábla  és  új  útjelző  tábla 
kihelyezése” előirányzat terhére biztosítja. 
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat a Salgótarján buszpályaudvari és Salgótarján főtéri gyalogos- és peronaluljáró, 
valamint  tartozékai  üzemeltetése  és  kezelése  tárgyában  megkötendő  megállapodás 
elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján városközpontjában található buszpályaudvari és főtéri 
vasúti  gyalogos  aluljárókat  2014-ben a  MÁV Zrt.,  mint  üzemeltető  felújítja.  A lakosságnak  az 
érintett  aluljárókban történő kulturált,  tiszta közlekedése érdekében a városvezetés szükségesnek 
látja,  hogy az Önkormányzat önként vállat  feladatként  bizonyos üzemeltetési  feladatok ellátását 
átvállalja a MÁV Zrt.-től,  mivel így jobban biztosítható az aluljárókban történő köztisztasági és 
közegészségügyi  feladatok  gyors  ellátása.  Ennek  kapcsán  Megállapodás-tervezet  készült  az 
Önkormányzat és a MÁV Zrt.  között az üzemeltetési  és kezelési  feladatok elvégzésének pontos 
meghatározása  érdekében.  Az  előterjesztéssel  kiküldött  Megállapodás-tervezet  3.1.7.  pontja  az 
aluljáróban történő kerékpározást tiltó táblák kihelyezését és karbantartását írja elő. A Gazdasági, 
Városfejlesztési Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. március 24-i ülését követően 
a kerékpárosok érdekeit figyelembe véve, újabb egyeztetés történt a MÁV Zrt.-vel. Az egyeztetést 
követően a Megállapodás 3.1.7. pontja a „Tiltó táblák kihelyezésére nincs szükség amennyiben az 
Önkormányzat  aluljáróban  kerékpársávot  jelöl  ki  a  MÁV  Zrt.  jóváhagyásával.”  kiegészítéssel 
kibővült.  Kéri  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztést  az  utólag  megküldött  kiegészítés 
figyelembevételével tárgyalja meg.

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

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A  GVVIB módosító  indítványáról  szavazni  kell,  az  elnök nem 
vonhatja vissza az előterjesztés később kiküldött módosítása miatt. Megkéri Szabó Ferenc Gábort, a 
Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse a módosító indítványt.

Szabó Ferenc Gábor: Polgármester Asszony  már ismertette a módosítás lényegét,  mely   szerint 
amennyiben  nem  szükséges,  akkor  nem  kellene  tiltani  a  közlekedést,  mivel  hogy  az  aluljáró 
majdnem szervesen kapcsolódik a nem messze kiépített kerékpárúttól, és így lehet, hogy biztosítani 
a továbbiakban a közlekedést a Fő tér felé és a város központja felé. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ezek szerint a 3.1.7. pont kerüljön ki a megállapodás-tervezetből. 
Ahhoz, hogy jó döntést hozzon a közgyűlés,  ezt a módosítást el kell utasítani, mert időközben a 
MÁV-val megtörtént az egyezség.  Tehát  vissza nem vonhatja ezt a módosítást  az elnök, ezért a 
módosítóról kell szavazni. 

Javasolja,  hogy  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság 
elnökének módosító javaslatáról szavazzon a közgyűlés. 

A közgyűlés 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasította a módosító indítványt. 

17



További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 42/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Önkormányzat  nevében  jóváhagyja  az 
Önkormányzat és a MÁV Zrt között kötendő a Hatvan – Somoskőújfalu OH. Vasútvonal 1266+05 
hm szelvényében lévő Salgótarján buszpályaudvari és 1267+59 hm szelvényében  lévő Salgótarján 
főtéri  gyalogos-  és  peronaluljáró  valamint  tartozékai  üzemeltetése  és  kezelése  tárgyában, 
megkötendő Megállapodást a melléklet szerint, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  az  5958/4  hrsz.-ú,  állami  tulajdonú  közterület  önkormányzati  tulajdonba 
vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az elmúlt években egyeztetések folytak a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságával több, jelenleg állami tulajdonban lévő, helyi közút funkciót 
betöltő  ingatlan,  köztük  a  Csokonai  út  önkormányzati  tulajdonba  vételéről,  átminősítéséről.  A 
Csokonai  út  északi  szakaszának  önkormányzati  tulajdonba  vétele  már  folyamatban  van.  A 
Salgótarjáni  Járási  Hivatal  Járási  Földhivatala  jogerős  határozata  értelmében  az  ingatlan 
megosztásával  kialakult  egy  új  ingatlan,  amely  természetben  a  Csokonai  út  déli  szakasza.  A 
tulajdonjog  rendezéshez  szükséges  költség,  várhatóan  800  E  Ft,  a  2014.  évi  költségvetésben 
rendelkezésre áll. A közterület 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. 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.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 43/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  és  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ között kötendő, az 5958/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásával kialakult  5958/4 
hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó  előzetes megállapodást a melléklet 
szerint  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  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: 1.az előzetes megállapodás aláírására : azonnal

  2. a végleges megállapodás előterjesztésére : értelemszerűen
 Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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16./ Javaslat  Nógrád  Megye  Önkormányzatával  bérlakások  kialakítása  és  bérlőkijelölés 
tárgyában megkötött megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2000-ben  és  2001-ben  az  Önkormányzat  és  Nógrád  Megye 
Önkormányzata között költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások kialakítására, ahhoz önerő 
biztosítására,  valamint  a  Megyei  Önkormányzat  részére  bérlőkijelölési  jog  biztosítására 
megállapodás  jött  létre.  Ezek  a  megállapodások a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság 
Nógrád Megyei Kirendeltségét érintik, hiszen átalakulás történt, a megyei fenntartásból átkerültek 
országos  szervhez,  ezért  kell  a  megállapodásokat  módosítani.  A  megállapodások  módosítását  a 
főigazgatóság kezdeményezte.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 44/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Nógrád  Megye  Önkormányzata  között  állami  támogatás  igénybevételével 
megvalósuló 4 db bérlakás kialakítása és bérlőkijelölési jog biztosítása céljából 2000. október 30-án 
megkötött megállapodás 4. számú módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Nógrád  Megye  Önkormányzata  között  állami  támogatás  igénybevételével 
megvalósuló 3 db bérlakás kialakítása és bérlőkijelölési jog biztosítása céljából 2001. október 3-án 
megkötött  megállapodás  3.  számú  módosítását  a  2.  számú  melléklet  szerint  jóváhagyja.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bontásra történő kijelölésére és a bontások 
végrehajtására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2013. márciusában 26 db épületet, 117 db lakást jelölt 
ki  bontásra.  A határozatban  megjelölt  ingatlanok  közül  2013.  évben  5  db  épület,  26  db  lakás 
lebontása valósult meg, valamint 7 db épület 28 db lakás üresedett meg, 14 db épület bontására a 
lakáshasználók elhelyezését vagy kilakoltatását követően kerülhet sor. A Közgyűlés által kijelölt és 
még le nem bontott épületek mellett szükséges további épületek bontásra történő kijelölése, melyek 
a Bereczki Máté út 10-22. és Bereczki Máté út 39-53. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások. 
A Bereczki  Máté  úti  ingatlanok  bontására  javaslatot  tett  az  önkormányzat  Vagyongazdálkodási 
Tervét képező Kolóniaprogramja, azonban a Közgyűlés azokat még nem jelölte ki bontásra, ezért 
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kéri  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztés  1.  mellékletét  képező  ingatlanok  bontásra  történő 
kijelölését támogassa. A terv szerint a bontásokat a Foglalkoztatási  Kft. végzi együttműködve a 
Salgó Vagyon Kft.-vel. A Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a bontásokra vonatkozó pályázatát 2014. 
évben benyújtotta a „Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás” és a „Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás” című pályázatok keretében. Az első pályázatot a felügyelő hatóság támogatta, a 
pályázat  keretében  lehetőség  van  12  db  lakás  lebontására.  A  második  pályázat  a  jelenlegi 
információink  szerint  elbírálás  alatt  van,  melynek  pozitív  elbírálását  követően  80  db  lakás 
elbontására lesz lehetőség. Kéri a közgyűlést, hogy döntését a pótlólag kiküldött 2. sz. függelék 
figyelembevételével hozza meg. 

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

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 45/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint az ingatlanok feletti  tulajdonosi jogait 

gyakorló szerv a 1. melléklet szerinti épületeket bontásra kijelöli.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint az ingatlanok feletti  tulajdonosi jogait 
gyakorló szerv a Salgótarján,  Vasas út  9.  (hrsz:  12626),  a Salgótarján,  Forgách Antal  út 
110/B  (hrsz:  4924),  a  Salgótarján  Forgách  Antal  út  104/D  (hrsz:  4923),  a  Salgótarján, 
Somlyói  út  29.  (hrsz:  15602/3)  és  Salgótarján,  Salgó  út  36.  (hrsz:  3127)  szám  alatti  
ingatlanok bontásával a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t bízza meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló 
szerv megbízza a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t a „Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás”  címen  benyújtott  pályázat  támogatása  esetén  a  határozat  2.  melléklet 
szerinti épületek bontásával.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

4. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint az ingatlanok feletti  tulajdonosi jogait 
gyakorló szerv utasítja a Salgó Vagyon Kft-t, hogy a határozat 1 – 2. mellékletében szereplő 
épületek bontására vonatkozó előkészítő munkákat (épületek kiürítése, közművek lekötése, 
terv és/vagy szakvélemény elkészíttetése, építéshatósági eljárás lebonyolítása, munkaterület 
átadása,  veszélyes  hulladék  elszállítása),  valamint  a  hasznosítható  bontott  anyagok 
értékesítésével  kapcsolatos  feladatokat  végezze  el  az  önkormányzat  2014  évi 
költségvetésében  a  „Vagyonhasznosítási,  kezelési  kiadások”  kiemelt  előirányzaton 
biztosított keretösszeg terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

5. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  nevében,  valamint  mint  a 
100%-os önkormányzati tulajdonú cégek taggyűlési jogait gyakorló szerv a cégek nevében 
a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  és  a  Salgó  Vagyon  Kft.-vel  kötendő, 
bontásokra  vonatkozó  megbízási  szerződést  a  3.  melléklet  szerint  jóváhagyja,  és 
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felhatalmazza a polgármestert, valamint az ügyvezető igazgatókat annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Tatár Csaba ügyvezető igazgató 
Sári Sándor ügyvezető igazgató

18./ Javaslat az Arany János úti pavilonok alatti földingatlan (hrsz.:3702) kiszabályozására és 
elidegenítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Arany János úton lévő telekkönyvezetlen pavilonok tulajdonosai 
bejelentették vételi szándékukat a pavilonok alatti földterületre, mely ingatlan jelenleg közterület. A 
beépített  közterületrész  elveszítette  közterületi  rendeltetését.  A Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
törvény értelmében osztott tulajdonjog folytán a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát 
pedig a földre elővásárlási jog illeti meg. A pavilonok alatti földterület kiszabályozásának a 2013. 
december 29. napjától hatályos rendezési terv értelmében nincs akadálya, a legkisebb telekméret 
200  m2.  Az  ingatlan  megosztására  elkészített  változási  vázrajz  értelmében  a  pavilonok  alatti 
földterület közterületi jellegének megszüntetése megtörténhet. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 46/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 3702 
hrsz.-on  nyilvántartott  közterületnek  a  melléklet  szerinti,  az  ST-Szerpentin  Bt.  által  M-2/2014. 
munkaszámon  elkészített  és  559/2014.  számon  záradékolt  változási  vázrajzalapján  történő 
megosztását jóváhagyja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2. A Közgyűlés  a  telekalakítás  alapján létrejövő,  3702/1.  hrsz.-ú,  200 m2  területű  ingatlant 
minősített  többséggel  forgalomképes  vagyonná  nyilvánítja  és  egyúttal  az  értékbecslés  alapján 
meghatározott nettó 900.000,- Ft forgalmi értéken értékesítésre kijelöli azzal, hogy a telekalakítás 
és  a  földhivatali  eljárás  valamennyi  költsége  a  vevőt  terheli.  A telekhatár-rendezéssel  történő 
adásvételi szerződés megkötésének feltétele a telekalakítási engedély, illetve a vevők nyilatkozata 
arra  nézve,  hogy  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  szerint  átlátható 
szervezetnek minősülnek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az ingatlanértékesítés 
előkészítésére,  lebonyolítására,  valamint  a  telekhatár-rendezéssel  történő  adásvételi  szerződés 
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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19./ Javaslat a Salgótarján, Bajcsy- Zsilinszky út 10. (hrsz:3947/D) szám alatti nem lakáscélú 
helyiség ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgótarjáni  BOX Sport  Egyesület  megalakulásától  számítva 
jelentős sportsikereket ért el.  Az Egyesület célja, hogy a tehetséges, főként roma utánpótlás korú 
fiatalokat  a  városban  tartsa  annak  érdekében,  hogy  emeljék  a  város  sportjának  színvonalát  és 
növeljék az Egyesület hírnevét.
A  szakmai  munka  továbbfejlesztése  érdekében  szükségük  van  egy  olyan  épületre,  ahol  az 
utánpótlás nevelést tudják végezni. Erre alkalmas hely az Önkormányzat tulajdonában álló, Bajcsy-
Zsilinszky út 10. szám alatt lévő épület, volt kocsma, amelynek részleges felújítása szükséges. Az 
ingatlan használatba adásával egy több éve üresen álló önkormányzati ingatlan állagmegóvása és 
további  fejlesztése  megoldódna.  Javasolja,  hogy  a  Közgyűlés  az  Egyesülettel  kötendő 
együttműködési megállapodást, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti, 142 m2 nagyságú 
ingatlan Egyesület általi térítésmentes használatát biztosító szerződést hagyja jóvá azzal, hogy az 
ingatlan  üzemeltetési,  karbantartási  feladatainak  elvégzése  és  ezek  költségeinek  viselése  az 
Egyesület kötelezettsége. Javasolja, hogy a használatba adás időtartama 2014. április 1. napjától 5 
éves határozott időre, 2019. március. 31. napjáig tartson. 

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést;  az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság  
támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság 2 tartózkodással, 6 igen szavazat mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 47/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Salgótarjáni  Box  Sport  Egyesület  (3104  Salgótarján,  Park  út  12.) között 
kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú Salgótarján,  Bajcsy 
Zsilinszky út 10. szám alatti,  3947/D hrsz.-ú 142 m2 nagyságú ingatlant  2014. április 1. napjától 
2019. március  31.  napjáig terjedő határozott  időre a  Salgótarjáni  BOX Sport Egyesület  részére 
ingyenes használatba adja, és jóváhagyja a használati szerződést a 2.  melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó 
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

3.  A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó Vagyon  Kft  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a  Salgótarján,  Bajcsy 
Zsilinszky út 10. (hrsz: 3947/D) szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásához  a szükséges 
felújítást bruttó 5.730 e Ft értékben az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a ,,Bérbeadásra 
kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása” kiadási előirányzat terhére végeztesse el. 
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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20./ Javaslat  a  MOLLICH  Group  Kft.  részére  nyújtott  vissza  nem  térítendő  támogatás 
utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A MOLLICH Group Kft. szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó 
vállalkozás,  amely  a  Miniszterelnökség  által  kezdeményezett  és  a  Külügyminisztérium 
Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztálya által szervezett utazáson vett részt a 2014. március 23. és 25. 
között Rijádban megrendezésre kerülő II. Magyar-Arab Üzleti Fórumra kiutazó delegáció tagjaként. 
A Cég egy olyan projekttel vett részt a fórumon, mely hozzávetőlegesen 1.000 db munkahelyet 
hozna  létre  Nógrád  megyében  és  50-100  családnak  biztosítana  megélhetést  Salgótarjánban.  A 
MOLLICH Group Kft.  2014.  március  3-án  azzal  a  kéréssel  fordult  az  önkormányzathoz,  hogy 
részesítse 450.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban. A cég az igényelt támogatást a fórumon 
részt  vevő  munkatárs  úti-  és  szállásköltségire  használta  fel.  Kéri  a  támogatásra  vonatkozó 
megállapodás utólagos jóváhagyását. Az előterjesztéshez kiegészítést kaptak a képviselők.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Szám: 48/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utólag  jóváhagyja  a  MOLLICH  Group  Kft. 
(székhelye:  2600 Vác,  Görgey Artúr  u.1.  II/4)  részére  a  II.  Magyar-Arab Üzleti  Fórumon való 
részvételhez (úti- és szállásköltség) szükséges  450.000- Ft  vissza nem térítendő egyedi támogatás 
nyújtását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének Általános 
tartalék előirányzata terhére, a felhasználással való elszámolási kötelezettség előírása mellett.
A Közgyűlés jóváhagyja az 1. melléklet szerinti Támogatási Szerződés aláírását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás nyújtására tekintettel az önkormányzat 
2014.  évi  költségvetésének  módosítására  vonatkozó  javaslatát  nyújtsa  be  a  Közgyűlés  soron 
következő ülésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  „Magyarországi  Kárpát  Egyesület  Salgótarjáni  Osztálya”  részére 
névhasználathoz való hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  „Magyarországi  Kárpát  Egyesület  Salgótarjáni  Osztálya” 
nevében  Kéri  István  levélben  megkereste  az  Önkormányzatot,  és  kérte  hozzájárulását  a 
„Salgótarjáni” névhasználat  engedélyezéséhez.  Az Egyesület  szándéka,  hogy újjáalakítsák a 101 
évvel ezelőtt,1923. február 25-én dr.  Förster Kálmán, Salgótarján város első polgármestere által 
alapított Magyarországi Kárpát Egyesület Salgótarjáni Osztályát illetve, hogy új színt vigyenek a 
város természettel és identitástudattal kapcsolatos civil életébe. Az egyesülési jogról szóló törvény 
értelmében a civil szervezetet a törvényszék veszi nyilvántartásba. Az egyesület Balassagyarmati 
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Törvényszék  általi  bejegyzés  módosításához  szükség  van  a  Közgyűlés  névhasználathoz  való 
hozzájáruló határozatára is.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 49/2014. (III. 27.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Magyarországi  Kárpát 
Egyesület Salgótarjáni Osztálya” (székhelye: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 49. 4/1.) elnevezésében 
a „Salgótarjáni” megjelölést használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ  22. § (1)  a) 
pontja alapján zárt ülésen kerül sor. Megkéri a napirendek tárgyalásában nem érintett meghívott 
vendégeket, a sajtó képviselőit, érdeklődő állampolgárokat és a napirendi pontok tárgyalásában nem 
érintett belső szervezeti egységek vezetőit, hogy fáradjanak ki az ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatja munkáját.  Tájékoztatja az 
ülésen megjelenteket, hogy a zárt ülésen az „Év rendőre” címről született döntés, illetve szociális 
ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezést bírált el a Közgyűlés. 

 Interpelláció nem érkezett az ülésre. Kérdés, hozzászólás, közérdekű bejelentés nem hangzott el. 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő ülés időpontja április 24. Megköszöni a képviselők 
részvételét, a közgyűlésben végzett munkájukat, az ülést bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán     
 polgármester         jegyző

24


