
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

8. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. április 24-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelenteket. Eötvös Mihály alpolgármester 
urat, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit 
és az érdeklődő állampolgárokat. A Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, Molnár Károly képviselő 
úr jelezte előzetesen távolmaradását.  Megállapítja a határozatképességet. 

Tájékoztatja a közgyűlést a 2014. április 6-án megtartott  országgyűlési képviselő választásról, ahol 
magas részvétellel nyilvánított véleményt Magyarország lakossága. Gratulál a FIDESZ-KDNP 2/3-
os győzelméhez, és köszönti Becsó Zsolt urat, aki Nógrád megye 1. választókerületében a FIDESZ-
KDNP nevében országgyűlési képviselő lett. Birkás Babett alkotásával gratulál képviselő úrnak a 
munkához.  Tájékoztatja  továbbá  a  közgyűlést  arról,  hogy  Salgótarjánban  2014.  március  30-án 
időközi  választást  tartottak  a  VII.  egyéni  választókerületében,  a  2013.  decemberében  elhunyt 
képviselő, dr. Ispán András halála miatt. Az időközi választáson Fekete Tamást választották meg 
települési képviselőnek. 

Felkéri dr.  Szomszéd Károly urat, a Helyi Választási Bizottság tagját a megbízólevél átadására, ezt 
követően  pedig  az  eskü  kivételére.Az  esküt  követően  Fekete  Tamás  képviselő  úr  aláírja  az 
esküokmányt, melyhez polgármester asszony gratulál. 

Fenyvesi Gábor: A FIDESZ-KDNP frakció nevében képviselő úrnak jó munkát, és sikert kíván. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megállapítja, hogy Közgyűlés 14 taggal folytatja munkáját.  

A napirendi pontok tárgyalása előtt kerül sor az „ÉV RENDŐRE” elismerés átadására.  

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti  Bakos Norbert rendőr alezredest, városi rendőrkapitány-
helyettes urat és Buga László rendőr őrnagy urat, a megjelent rendőr kollégákat, hozzátartozókat. 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy „Az év rendőre” elismerő cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről  szóló  rendelet  alapján,  a  közgyűlés  2014.  március  27-i  döntése értelmében,  a  város 
közbiztonságának  és  közrendjének  szolgálatáért  végzett  kiemelkedő  személyes  teljesítménye 
alapján 2014. évben „Az év rendőre” elismerő címben részesítette Buga László rendőr őrnagy urat, 
a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  Bűnügyi  Osztálya 
Vagyonvédelmi és Helyszínelő Alosztályának alosztályvezetőjét.



A kitüntetéshez gratulál, és további eredményes és sikeres munkát kíván őrnagy úrnak. 

Bakos Norbert: Gratulál a megválasztott képviselőknek, illetve Buga Lászlónak. Örömére szolgál 
a  díj  megalapítása,  mellyel  a  rendőr  kollégákat  motiválja  a  város.  Mindezt  megköszöni  az 
önkormányzatnak. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást, a tárgysorozatra vonatkozóan javasolja, 
hogy a közgyűlés 22. napirendi pontként a „Javaslat a Startmunka programban történő részvétellel 
kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést tárgyalja. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ Javaslat  a  Mitsuba  Kft.-vel  kötendő  stratégiai  együttműködési  megállapodás  módosított 
tervezetének jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

2./ 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

3. a/ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2013. 
év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b/ Jelentés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó  
költségvetési  szerveknél  és  gazdasági  társaságoknál  2013-ban  végzett  belső  
ellenőrzésekről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 
támogatás igénylésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  51/2012.  (XII.  27.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

6. a/ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával  
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b/ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával  
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7. a/ A Salgó Vagyon Kft. 2013. évi éves beszámolója 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

c/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak  
értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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d/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki  igazgatójának  2013.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8. a/ A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska,  a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska,  a  Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója

c/ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2013. évi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9. a/ A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

b/ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak  
értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

c/ Javaslat  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesének  
2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d/ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és társasági 
szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10. a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi éves 
beszámolója
Előterjesztő: Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  
igazgatója

b/ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2013. évi  
prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

c/ Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11. a/ Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2013.  évi  
beszámolója
Előterjesztő: Simon Lajos,  a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető  
igazgatója

b/ A Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság  2014.  évi  
üzleti terve
Előterjesztő: Simon Lajos,  a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető  
igazgatója

c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  
ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi 
prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság   
közművelődési szakmai, valamint sportszakmai igazgatóhelyettese 2013. évi 
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prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatok kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
  

12. a/ Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. évi beszámoló 
Előterjesztő: Barta  András,  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  
igazgatója

b/ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta  András,  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft.  ügyvezető  
igazgatója

13. a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő:  Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2014. évi üzleti tervére 
Előterjesztő:  Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat  a  "Salgótarján  városközpontjának  funkcióbővítő  rehabilitációja"  című  kiemelt  
projekt megvalósítása érdekében létrejött konzorciumi megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

15./   Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  18.  (hrsz:  3750/A/2)  szám  alatti  üzlethelyiség  
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat  a  Salgótarján,  Klapka György utca 4.  szám alatti  Civil  Házban iroda ingyenes  
használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány számára
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./    Javaslat  a  2014.  évi  szociális  nyári  gyermekétkeztetésre  vonatkozó támogatási  kérelem  
jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

18./      Javaslat a Keresztény Advent Közösséggel kötött ellátási szerződés átruházására vonatkozó 
megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

19./      Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  és  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  között  kötendő  egyedi  
működtetési szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./      Javaslat a Báthori szobor másolatának Gliwice városa részére történő ajándékozására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  igazgatói  (magasabb  vezető)  álláshelyének  
meghirdetésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat a Startmunka programban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Polgármesteri tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy a Közgyűlés a 
240/2013.  (XI.28)  Öh.  sz.  határozatával  jóváhagyta  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának pályázatát,  amely  a  Sportcentrumban,  illetve  a  SÁIK  Beszterce-  lakótelepi 
Tagiskolájában  megvalósuló  műfüves  pályák  építésére  irányult.  Az  MLSZ  értesítette  az 
Önkormányzatot,  hogy  a  Sportcentrum  tekintetében  a  pályázat  nyert,  és  a  pálya  2014.  évben 
megépülhet.  A   Beszterce-lakótelepi  pálya  várólistára  került.  A  Közgyűlés  határozatának  3. 
pontjában felhatalmazást  kapott  arra,  hogy nyertes  pályázat  esetén  a  szükséges  együttműködési 
megállapodást, az előterjesztésben meghatározott értékhatárig terjedően, aláírja. A Sportcentrumban 
az MLSZ irányításával megtörtént a kivitelezők versenyeztetése, és ezek alapján a pálya építésének 
teljes költsége 42.341.800 Ft-ról  31.634.417 Ft-ra  módosult.  Ennek megfelelően önkormányzati 
saját  forrásként  12.702.540  Ft  helyett  csak  9.490.325  Ft  szükséges,  amely  az  Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll. Mindezek alapján a pálya megépítéséről és használatáról szóló 
együttműködési megállapodást aláírta. 
Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  2014.  február  28-i  rendkívüli  ülésen  a  Salgótarjáni 
Acélárugyár  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  "csődeljárás  alatt"  munkavállalói  részére 
szociális  biztonságuk  elősegítése  érdekében  kamatmentes  kölcsön  nyújtását  hagyta  jóvá,  2014. 
december  31-i  visszafizetési  határidővel.  A kölcsön  igénylésére  2014.  03.14-ig  volt  lehetőség, 
melyet 41 fő igényelt meg, így a kölcsönösszeg 4.100 eFt. 
A  Tesco  körforgalomnál  lévő  híd  meghibásodása  miatt  forgalom  elterelés  történt  ezen  a 
városrészen,  ami  a  lakók  házában  komoly  hibákat  okoz.  Ezzel  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
áprilisban lakossági fórumot tartottak, ahol tájékoztatták a résztvevőket arról,  hogy az út jelenleg 
még a Magyar Közút kezelésében van, de folyamatban van az önkormányzati tulajdonba vétele. Az 
önkormányzat  elkészítette  saját  költségvetése  terhére  a  Csokonai  út  teljes  körű  felújítására 
vonatkozó terveket. Ennek összege 300 millió Ft, ami a teljes kivitelezés, felújítás, és a Csokonai út 
járdával való ellátását tartalmazza. Ennek megvalósítása pályázati forrásból vagy a következő évben 
elkülönített saját forrásból történhet meg. 
Tájékoztatást  kaptak a  lakók arról  is,  hogy amennyiben a  TESCO nem kíván,  vagy nem lép a 
javíttatás  érdekében,  akkor  a  Magyar  Közút  vállalja,  hogy  egy  ideiglenes  átmeneti  megoldást 
kialakít.  Az  elmúlt  héten  Ürmössy  Ákos  úr  a  Magyar  Közút  helyi  kirendeltségének  vezetője 
megkereste  polgármester  asszonyt  és  arról  tájékoztatta,  hogy megszületett  a  döntés  az átmeneti 
megoldásra vonatkozóan. A munkálatokat húsvét után elvégzik és április 26-án szombaton átadják a 
forgalomnak a megújított útszakaszt. Ez azt jelenti,  hogy a Nógrád Volán járatai április 26-tól a 
TESCO körforgalmon átvezetve mennek. A Magyar Közút ideiglenes megoldása egy sávelhúzás, 
ami  azt  jelenti,  hogy a  két  sáv  közötti  szigetet  elbontják,  és  arra  vezetik  át  a  forgalmat,  ezzel 
kímélve a patak felé eső hídszakaszt. A teherforgalom továbbra sem megy ezen az útszakaszon. A 
Csokonai úton csak azok az autóbuszok fognak közlekedni, amelyek korábban is ott közlekedtek, a 
többi autóbusz visszatér a menetrend szerint közlekedésre. A TESCO-val kapcsolatban elmondja, 
hogy  a  tárgyalás  levelezés  útján  folyik,  személyes  találkozóra  még  nem került  sor  a  TESCO 
vezetőivel.  Arról azonban tájékoztatták a város vezetőit,  hogy  a  londoni központi  igazgatóság 
összeült  és  jóváhagyta  a  javíttatás  elvégzését.  A munkálatok  megkezdése  előtt  megkeresik  az 
önkormányzatot. Ezidáig a találkozóra még nem került sor. 
A lakossági fórumon az is elhangzott, hogy amennyiben a lakók perelni kívánják a TESCO-t, az  
Önkormányzat jogászai ebben segítségükre lesznek. 
A továbbiakban polgármester asszony két támogatásról tájékoztatja a közgyűlést. Az egyik, mely 
alapján  a   Néptáncművészetért  Alapítvány 1.500.000  Ft  összegű  támogatásban  részesült  Balog 
Zoltán  emberi  erőforrások  miniszterétől  a  júniusban  megrendezendő  III.  Palócföldi  Táncház 
Találkozó  programjaira.  Az  immár  hagyományos  rendezvény  keretén  belül  többek  között 
bemutatkoznak a Váczi  Gyula Művészeti  Iskola népi hangszeren tanuló és népi  énekes diákjai. 
Egész nap gyermek-, illetve felnőtt zenei és táncprogramok váltják egymást. 
A másik támogatást  az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak 70. évfordulójának emlékére, 
éremkibocsátás  támogatására  kapta  meg  az  önkormányzat,  szintén  az  emberi  erőforrások 
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minisztériumából. Ennek összege 300.000 Ft, melyhez az önkormányzat további 300.000 Ft saját 
forrást  biztosít.  Az  emlékérem  megtervezésére  Molnár  Péter  szobrászművészt,  elkészítésére  a 
szegedi  Éremverdét  kérte  fel  önkormányzat.  Az  emlékérmet  2014.  júliusában,  a  hagyományos, 
Radnai-havasokba szervezett emléktúrát megelőzően tervezi kibocsátani az önkormányzat. 

Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  2014.  május  5.  napjától  lakossági  fórumok  lesznek  a 
városban, melynek időpontjáról, menetéről a képviselő hamarosan  tájékoztatást kapnak.  A város 
földrajzi elhelyezkedése miatt nem lehetséges az egyéni körzetekhez való igazodás.  Lesznek olyan 
körzetek, ahol 2-3 lakossági fórum is lesz, és lesz olyan, ahol csak egy. Kéri a képviselőktől, hogy a 
körzetüket  érintő fórumon vegyenek részt,  hasonlóan a  városi  cégek,  szolgáltatók,  és  a Hivatal 
irodavezetői is. 

Végül gyászhírt oszt meg a közgyűléssel. Salgótarján  szülötte, Komlóssy Erzsébet Kossuth-díjas 
opera énekesnő, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze életének 81. évében 
elhunyt.  A  művésznő  gyermekéveit  Salgótarjánban  töltötte.  Az  Operaház  magánénekeseként 
elénekelte  szinte  az  összes  jelentős  mezzoszoprán  szerepet,  a  60-as,  70-es  években vált  igazán 
sztárrá, fellépett Berlinben, Rómában és Londonban is. 2007-ben a közönség szavazatai alapján a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett. A család tagjai, a rokonok és a pályatársak gyászában 
és mély fájdalmában osztozva, az önkormányzat nevében búcsúzik Komlóssy Erzsébettől.

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

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Javaslat a Mitsuba Kft.-vel kötendő stratégiai együttműködési megállapodás módosított 
tervezetének jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelent  Takeshi Mashimot,  a Mitsuba Kft. 
ügyvezető igazgatóját és László Miklósnét, a  Mitsuba Kft. pénzügyi és adminisztrációs igazgatóját. 
A Közgyűlés  2014. márciusi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat  a MITSUBA Kft.-vel is 
megerősíti és írásba foglalja partneri kapcsolatát. A határozattal elfogadott megállapodás tervezetét 
a Kft. a cég japán tulajdonosával is egyeztette, melynek eredményeként a tulajdonos a szövegben 
két módosítási javaslattal élt. Elsőként arra tett javaslatot, hogy a megállapodás azon része helyébe, 
melyben számszerűen meghatározott a dolgozói létszám emelés, valamint összegszerűen a gép és 
eszközberuházás,  a  következő szöveg lépjen,  „A MITSUBA Kft.  tervezi  a  dolgozók létszámát, 
illetve a beruházások értékét jelentősen, a középtávú tervében megfogalmazottaknak megfelelően 
növelni.  A Kft.  kéri  továbbá  a  megállapodás  szövegét  az  alábbi  záró  mondattal  kiegészíteni: 
„Mindkét  fél  tudomásul  veszi  és  egyetért  abban,  hogy  jelen  megállapodás  1.  pontjában 
megfogalmazott  szándékok, tervek nem értelmezhetőek jövőbeni  jogi  kötelezettségként.” Kéri  a 
Közgyűlést a módosítások elfogadására. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 53/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
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Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
MITSUBA  Automotive  System  of  Europe  Kft.  közötti  módosított stratégiai  együttműködési 
megállapodás tervezetét az 1. melléklet szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 33/2014. (III.27.) 
Öh.  sz.  határozatát  hatályon  kívül  helyezi.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az együttműködési megállapodás aláírásának idejére rövid szünetet 
rendel el. 

SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés folytatja munkáját. Megállapítja, hogy Szekeres Géza 
úr nem tért vissza az ülésterembe, így a közgyűlés 13 fővel határozatképes. 

2./ 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, havonta ismétlődő átvezetéseket 
tartalmazza.  Így  például  az  elmúlt  időszakban  a  központi  költségvetésből  „Helyi  szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó” többletkiadások, prémiumévek program támogatása címen  beadott 
igényléseink  alapján  2.280 eFt  támogatásban részesült  az  önkormányzat,  melynek  előirányzati 
rendezése  történik  meg;  az  elmúlt  időszakban  elért  többletbevételek,  ill.  előirányzatok  közötti 
átcsoportosítások előirányzati  rendezése  az  érintett  intézmények  vezetőinek  kezdeményezése 
szerint;  a Funkcióbővítő  városrehabilitáció  projekt  soft  tevékenységek  egy  része  az  Uniós 
eljárásrend értelmében un. közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az 
önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A 
Népjóléti Bizottság 2014. március 27-én újabb 2 pályázat támogatásáról döntött,  melynek  3.000 
eFt-os  előirányzati  rendezése  történik;  a  funkcióbővítő  városrehabilitáció  kiemelt  projekt  nem 
pályázati  forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, 
közműfejlesztés)  további  12.000  eFt-os  önrész  biztosítása  szükséges,  melynek  előirányzati 
rendezése történik; Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kálvária lépcsőt 2014. évben 
megvásárolta.  A lépcső  állapota  miatt,  a  balesetveszély  elkerülése  érdekében  annak  felújítása 
szükséges, melynek 6.510 eFt-os előirányzati rendezése történik;  Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzat  által  a  KÖZOP-3.5.0-09-11  pályázati  felhívásra  benyújtott  Kerékpárút  építés 
előkészítéséhez  15.632  e  Ft  biztosítása  szükséges,  melynek  előirányzati  rendezése  történik;  az 
Önkormányzat a Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése című KEOP-5.5.0 
pályázaton 287.161 e Ft támogatást nyert. A beruházás teljes költsége 339.161 e Ft, a támogatás 
intenzitása 85%. A saját erő és a pályázatban el nem számolható költségekre 52.000 e Ft biztosítása  
szükséges,  melynek  előirányzati  rendezése  történik;  az  ÉRV.   Zrt.-vel  megkötött,  a  bérleti  díj 
felhasználására  vonatkozó  megállapodás  alapján  a  bérleti  díj  szolgál  fedezetül  az  értéknövelő 
beruházások, felújítások megvalósítására, melynek 138.689 eFt-os előirányzati rendezése történik; a 
Kálvária  lépcső  közvilágításának  bővítésére  és  térfigyelő  rendszer  kiépítésére  2014.  évi 
költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű 
rekonstrukcióját végezteti.  Mivel az emlékmű összes beruházási eleme 2014. évben épül, ezért az 
emlékmű  előtti  tér  felújításának  elvégzése  is  2014.  évben  javasolt,  melynek  1.000  eFt-os 
előirányzati rendezése történik; a Közgyűlése a 2014. február 28-i rendkívüli ülésén a Salgótarjáni 
Acélárugyár  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  "csődeljárás  alatt"  munkavállalói  részére 
szociális  biztonságuk  elősegítése  érdekében  kamatmentes  kölcsön  nyújtását  hagyta  jóvá, 2014. 
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december  31-i  visszafizetési  határidővel.  A kölcsön  igénylésére  2014.  03.14-ig  volt  lehetőség. 
Összesen 4.100 eFt kölcsönösszeg került megigénylésre, melynek előirányzati rendezése történik 
meg a rendelet-módosítással. 

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

Szabó Ferenc Gábor: Megköszöni a Tanács út felújításához kapott támogatást. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.a/ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2013. év
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3.b/ Jelentés  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  irányítása  alá  tartozó 
költségvetési  szerveknél  és  gazdasági  társaságoknál  2013-ban  végzett  belső 
ellenőrzésekről
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Javasolja, hogy a 3. napirend a./ és b./ pontját együtt tárgyalja a 
közgyűlés. Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy törvényi kötelezettség írja elő az éves költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámoló elkészítését. Valamennyi közreműködőnek megköszöni a beszámoló 
elkészítésében való közreműködést.
A  2013-as  év  költségvetésének  tervezésekor  jelentős  pénzmaradvány  állt  az  önkormányzat 
rendelkezésére,  köszönhetően  a  kormányzati  támogatásnak.  Hasonlóan  történt  ez  a  2013-as 
esztendőben is, hiszen ebben az évben a támogatás meghaladta az 1 milliárd Ft-ot. A 2014-es évet 
nagyobb  összegű  pénzmaradvánnyal  indította  az  önkormányzat.  Reméli,  hogy  ezeket  a 
támogatásokat  továbbra  is  megkapják  az  önkormányzatok,  hiszen  ezek  segítségével  tudnak 
kilábalni szorult helyzetükből, illetve szükség volt a hitelek átvállalására is. A 2013-as esztendőben 
a 70%-os konszolidációval  több,  mint  2  milliárd  Ft-ot  vállalt  át  Salgótarjántól  az  állam.  Így 1 
milliárd körüli összeg volt az, amelyet hitelként meg kellett jeleníteni a 2013-as esztendőben. 2014-
ben  ezzel  sem  kellett  számolni,  hiszen  a  maradék  hitelt  is  átvállalta  az  állam  minden 
önkormányzattól. Így Salgótarján Önkormányzatának nincs hitele, nincs tőke és kamattartozása. 
A beszámolóban látszik hogyan állnak össze a bevételi  és kiadási oldalon a  tételek. A bevételi 
oldalon,  az  összbevétel  jelentős  része  több,  mint  5  milliárd  forint  központi  normatív  állami 
támogatásból  érkezett,  extra  támogatásként  több,  mint  1  milliárd  Ft  érkezett,  míg  a  helyi  adó 
bevételek megközelítik az 1,3 milliárd forintot.  A helyi adóbevételek vonatkozásában fokozatos, 
lassú, stabil  emelkedés figyelhető meg. Mindezt megköszöni az Adóhatósági Irodának, illetve a 
helyi  vállalkozóknak,  akik  korrekt  módon  fizetik  az  adót.  Reméli,  hogy  az  új  Európai  Uniós 
fejlesztési ciklus forrásai, amelyek a kormány döntése értelmében 60%-ban a gazdaságban fognak 
megjelenni, tovább erősítik a salgótarjáni vállalkozásokat, mely által az Önkormányzat is tovább 
erősödik  a  helyi  bevételek  vonatkozásában.  Kiemeli  a  felhalmozási  bevételek  alakulását.  A 
felhalmozási bevételeknél egy közel 50%-os emelkedés jelent meg az előző évhez képest, ami azt 
jelenti,  hogy elindultak  azok a  pályázatok,  a  pályázatok kivitelezései,  és  ez  által  kifizetései  is, 
amelyekért dolgozott az elmúlt években az önkormányzat. Ugyanez jelenik meg a kiadási oldalon 
is, hiszen 100%-os az emelkedés az előző esztendőhöz képest. Ez azt mutatja, hogy a  2013-as 
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évben erőteljes ütemben valósultak meg a pályázatok, illetve komoly összegek lettek saját forrásból 
elkülönítve  fejlesztésekre.  Ilyen  fejlesztés  például  a  December  8.  téren  a  víz  elvezetésének 
megoldása;  a  belterületi  utak  felújítása;  a    térfigyelő  kamerarendszer  bővítése;  a  Nyitnikék 
Tagóvodánál  vagy  a  bölcsőde  előkészítésével  kapcsolatos  források.  A  beszámoló  számai 
egyértelműen  mutatják  azt  az  elindulást  egy  fölfelé  ívelő  úton,  amely  a  2014-es  költségvetés 
tervezéskor  meg  lett  fogalmazva.  A felhalmozási  oldalon  lényegesen  nagyobb  összegek  lettek 
elkülönítve önerős fejlesztésekre, így például 300 millió Ft a belterületi utak felújítására. A szociális 
ellátásban  a  segélyezésre  tervezett  kiadás  csökkent;  a  lakásgazdálkodásban  az  önkormányzati 
bérlakások fenntartására tervezett kiadás szintén csökkent, köszönhetően a bontásoknak és annak az 
eljárásnak, mely során a Salgó Vagyon Kft. jogcím nélküli, tartozással terhelt lakókkal szemben 
eljár.

Összességében elmondható a 2013-as év gazdálkodásáról, hogy egy óvatos, de alapos tervezés után, 
precíz és feszes gazdálkodással, komoly kormányzati támogatással az önkormányzat jó évet zárt, 
amely  biztos  alap  lehet  arra,  hogy  az  elkövetkező  időszakban  hasonló  felállásban,  hasonló 
szemléletben egy felfelé ívelő úton járjon az önkormányzat. 

Huszár Máté: A Bizottság az előterjesztés  a.)  és  b.)  pontját  is  támogatta,  az a.)  pontról  pedig  
határozatot  is  hozott:  a Pénzügyi  Bizottság 2014. április  17-én 17. számú napirendi pontjaként  
tárgyalta az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A közgyűlési előterjesztést pedig 5 igen, 2  
nem  szavazattal  az  alábbi  határozatot  hozta:  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  
Pénzügyi Bizottsága Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója  
2013.  év  című  előterjesztéssel  egyetért  és  a  közgyűlés  2014.  április  24-i  ülésén  tárgyalásra  
javasolja.  A  Pénzügyi  Bizottság  felkéri  a  bizottság  elnökét,  hogy  a  határozatot  a  közgyűlésen  
ismertesse, a határidő a mai nap, a felelőse pedig a bizottság elnöke.
A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  előterjesztés  
mindkét pontját támogatta; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés a) pontját  
tárgyalta, melyet támogatott; a Népjóléti Bizottság az előterjesztés a) és b) pontját is támogatta. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztés b) pontja a polgármesteri hivatal belső ellenőrei 
által  az  önkormányzat  költségvetési  szerveinél  és  gazdasági  társaságainál  az  előző  évben 
végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatait foglalja össze. Az ellenőrzések megállapításai, illetve a 
hiányosságok kijavítására tett javaslatokat és azok hasznosulása olvasható a beszámolóban. 

Eötvös Mihály: Salgótarján Megyei Jogú Város a 2013. évi költségvetésének teljesítési főösszegét 
9.672.636.000 Ft kiadással  és 11.254.940.000 Ft  bevétellel,  1.582.304.000 Ft többlettel  zárta,  a 
finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletek  nélküli  költségvetését  7.707.896.000  Ft  kiadással  és 
10.243.003.000 Ft bevétellel 2.535.107.000 Ft többlettel zárta. Az önkormányzat a 2012. évi, 2012. 
december  31-én  fennálló  3.122.345.000  Ft-os  adósságállományát  2013.  december  31-re  a 
költségvetési  beszámoló  szerint  1.981.109.000  Ft-tal  1.141.236.000  Ft-ra  csökkentette.  A 
költségvetési  beszámoló alapján bátran kijelenthető,  hogy a rendszerváltás óta az önkormányzat 
még  nem  zárt  ilyen  sikeresen  költségvetési  évet.  A  FIDESZ-KDNP  vezette  kormány  ezt  a 
megmaradt  adósságállományt  konszolidálja  2014-ben.  Felidézi  a  korábbi  évek hasonló tartalmú 
költségvetési számait is, hiszen az önkormányzat az elmúlt éveket is költségvetési többlettel zárta, 
ennek ellenére az MSZP-SZDSZ és a FIDESZ-KDNP kormányzati évek között az önkormányzat 
szempontjából  óriási  különbségek  tapasztalhatók.  Az  önkormányzat  2009-ben  1.063.343.000  Ft 
többlettel  finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletek  nélkül  963.285.000  Ft  többlettel  zárta  a 
költségvetést,  2010-ben csak  772.965.000 Ft  többlettel,  finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletek 
nélkül  viszont  már  370.596.000  hiánnyal  zárta.  Miközben  a  2009.  december  31-én  fennálló 
1.785.794.000 Ft adósságállományát 1.138.837.000 Ft-tal 2.924.631.000 Ft-ra növelte. A 2011-es 
évet  annak  ellenére,  hogy az  előző  évekhez  viszonyítva  kimagaslóan  magas,  1.500.157.000  Ft 
többlettel, finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül 1.162.376.000 Ft többlettel zárta, a 2010. 
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december 31-én fennálló 2.924.631.000 Ft adósságállomány ennek ellenére mégis 1.010.311.000 
Ft-tal 3.934.942.000 Ft-ra növelte. Az önkormányzat gazdálkodásában a teljes fordulat 2012-ben 
következett  be,  amikor  a  költségvetési  évet  1.702.198.000  Ft  többlettel,  finanszírozási  célú 
pénzügyi műveletek nélkül 2.296.098.000 Ft többlettel zárta úgy, hogy közben a 2011. december 
31-én fennálló 3.934.942.000 Ft adósságállomány 812.597.000 Ft-tal 3.122.345.000 Ft-ra sikerült 
csökkenteni.
Az  önkormányzat  felhalmozási  kiadásai  2013-ban  elérték  az  1.540.472.000  Ft-ot.  Ez  a 
9.672.636.000  Ft  kiadási  főösszeghez  viszonyítva  15,93%-os  felhalmozási  szintet  jelent.  A 
költségvetési beszámolóban szereplő felhalmozási kiadásokhoz 988.707.000 Ft támogatási értékű 
felhalmozási  bevétel  társult.  Ez  azt  jelenti,  hogy az  önkormányzat  a  felhalmozási  kiadásainak 
64,18%-át pályázati forrásokból biztosította. Érdekességképpen megemlíti, hogy 2009-ben 7,11%-
os felhalmozási szint mellett a felhalmozási kiadások 53,1%-át tudta pályázati forrásból biztosítani. 
2010-ben 14,5%-os felhalmozási szint mellett viszont már csak a felhalmozási kiadások 43,77%-át. 
Az önkormányzat 2013-ban felhalmozási célú kiadásai 2.786.766.000 Ft-ot tettek ki. Ez a kiadási 
főösszeghez viszonyítva 28,81%-os kiadási szintet jelent.
A 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban kiemeli, hogy a helyi adóbevételek csökkenése megállt, 
hiszen a helyi adóbevétel 2012. évi 1.263.000.000 Ft-ról 1.293.000.000 Ft-ra növekedett. Ez 2,35%-
os emelkedést jelent, ami igazolja az önkormányzat erőfeszítéseit, a 2013-ban elindított stratégiáját. 
Ennek  a  stratégiának  köszönhetően  több  helyi  céggel  együttműködési  megállapodást  kötött  az 
önkormányzat  és  ennek  a  stratégiának  köszönhetően  fogja  a  cégekkel  közösen  kidolgozni 
Salgótarján  gazdasági  programját  a  város.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az 
elmúlt három évben egyedül, kormányzati segítség nélkül, a polgármester asszony érdekérvényesítő 
képessége nélkül ezeket a pozitív változásokat nem érte volna el. 
Véleménye szerint a FIDESZ-KDNP-s önkormányzat a polgármester asszony vezetésével a jövőben 
is  bízhat  kormányzati  segítségben.  Salgótarján  városának  a  jövőben  is  szüksége  lesz  kiemelt 
kormányzati támogatásra, ehhez pedig a kormányzattal együttműködő városvezetés kell.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen és 5 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

A közgyűlés 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Az előterjesztés b) pontjáról dönt a közgyűlés.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 54/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2013-ban  végzett  belső  ellenőrzésekről  készült 
összefoglaló jelentést a Melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

4./ Javaslat  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2014.  évi 
kiegészítő támogatás igénylésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat  működőképességének megőrzése érdekében a 
központi költségvetésből 600.000 ezer forint  kiegészítő támogatás igényel.
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A Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság szintén egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 55/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  megyei  önkormányzati  tartalékból  nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 
alapján  támogatási  kérelmet  nyújt  be  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését 
szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra.
Határid  ő  : 2014. június 30.
Felel  ő  s  : Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/2012. (XII. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai 
szabályozása  megváltozott.  A jogszabályváltozás  előtt  a  szilárd  tüzelésű  kéményt  évente  két 
alkalommal, a hatályos rendelkezések szerint évente egy alkalommal kell ellenőrizni, tisztítani.  
Mivel  a  4  évenként  kötelező  műszaki  felülvizsgálat  költsége  be  van  építve  az  alkalmanként 
számlázott díjba, ezért a gyakoriság változása miatt az alkalmankénti díjakat módosítani szükséges. 

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

Méhes András: Kéri, hogy amennyiben az előterjesztés díjváltozásokat tartalmaz, jelenjen meg a 
korábbi díjtétel is a viszonyítás miatt. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint teljesíthető a kérés. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
(A 12/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.a/ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatával 
megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Törvényi  kötelezettségnek  eleget  téve  az  önkormányzat  a 
településen  működő  kisebbségi  önkormányzatokkal  együttműködési  megállapodást  köt.  Ezt 
Salgótarján  önkormányzata  minden  évben  újraköti  a  Roma-,  és  a  Szlovák  Nemzetiségi 
Önkormányzattal,  az  éves  költségvetés  függvényében.   A  javaslat  szerint  az  Önkormányzat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére ingyenes használatba 
adja a 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. szám alatti épület 206. számú irodáját 2014. január 1. - 2014. 
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december  31.  közötti  határozott  időtartamra;  az  ingatlan  fenntartásával,  a  nemzetiségi 
önkormányzat működésével kapcsolatos, továbbá ügyviteli feladatok ellátására 2014. évre 600.000 
Ft támogatást biztosít, azzal, hogy tekintettel a 2014. őszén esedékes nemzetiségi önkormányzati 
választásokra,  a  támogatásból  2014.  szeptember  30.  napjáig  annak  csak  időarányos  része 
használható fel; lehetőséget biztosít a Salgótarjáni Városi Televízió programszerkesztése során havi 
30  perc  időtartamú  stúdióbeszélgetés  jellegű  kisebbségi  műsor  elkészítésére;  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. sikeres közfoglalkoztatási pályázata esetén napi 6 vagy 8 órában 2 fő 
közfoglalkoztatott személyt  biztosít a települési nemzetiségi önkormányzat részére a napi ügyviteli 
és adminisztrációs feladatainak ellátásához. Amennyiben a közfoglalkoztatási  pályázat sikertelen 
lesz, abban az esetben Salgótarján Önkormányzata a megállapított támogatáson felül önerőt biztosít 
ahhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2 fő 6 vagy 8 órás közfoglalkoztatott foglalkoztatására 
pályázatot nyújtson be a Salgótarjáni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez. 

A Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzata  részére,  tekintettel  arra,  hogy  a  Szlovák  Nemzetiségi 
Önkormányzat nem kér irodai elhelyezést és eszköz ellátást, dologi kiadásaira pénzbeli támogatást 
nyújt az önkormányzat. A tervezet a támogatás 300.000 Ft összegben történő megállapítására tesz 
javaslatot. 

A  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  a)  és  b)  pontját  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  
Közbeszerzési Bizottság szintén támogatta az előterjesztés mindkét pontját. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

Szám: 56/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával a határozat 1. melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2014. április 30.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 57/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat 1.  melléklete szerinti  együttműködési megállapodást 
köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2014. április 30.

7.a/ A Salgó Vagyon Kft. 2013. évi éves beszámolója 
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

   b/ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

   c/ Javaslat  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatója  2013.  évi  prémiumfeladatainak  
értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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   d/ Javaslat  a  Salgó  Vagyon  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki  igazgatójának  2013.  évi  
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A 7-13-as napirendek egy napirend folyamot képeznek, ami azt 
jelenti, hogy a város 100%-os, vagy többségi tulajdonában működő cégekhez kapcsolódó kötelező 
döntéseket kell meghoznia a közgyűlésnek. A jogszabályi előírásnak megfelelően, április hónapra 
kell elkészíteniük a cégeknek az előző évre vonatkozó beszámolót, illetve elkészítik az adott évre 
vonatkozó üzleti tervet. A javadalmazási szabályzat értelmében az ügyvezető igazgató és a vezető 
állású munkavállalók prémiumfeladatainak kiírása és azok teljesítésének értékelése a  Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik, melyről szintén most dönt a közgyűlés. Azoknál a cégeknél, ahol az ügyvezető 
igazgató  mandátuma  lejár,  új  ügyvezetőt  választ  a  közgyűlés.  A  VGÜ  Nonprofit  Kft.  és  a 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  üzleti  tervét  későbbi  ülésén  tárgyalja  a  közgyűlés,  azonban  az 
ügyvezető igazgatók személyéről ezen az ülésen születik döntés. Javasolja, hogy a meghívóban 7-
13.  napirendi  pontként  jelölt  előterjesztéseket  együtt  tárgyalja  a  közgyűlés,  a  döntéseket 
természetesen külön-külön hozza meg. 
A Salgó Vagyon Kft. előterjesztéséből kiderül, hogy eredményes évet zárt a cég, melyhez gratulál 
és megköszöni a munkát. Komoly változáson ment át a cég és az az eredmény, amelyet a Salgó 
Vagyon Kft. mostani beszámolója és jövő évi üzleti terve mutat egyértelműen alátámasztja, hogy a 
közgyűlés  helyesen  döntött,  amikor  a  Salgó  Vagyon  Kft.  és  a  Tarjánhő  Kft.  egybeolvasztását  
megszavazta.  A  dolgozóktól  érkező  visszajelzés  is  pozitív,  hiszen  megfelelő  környezetben, 
biztonságos, nyugodt háttérrel tudják végezni munkájukat. Az emberek is lassan tudomásul veszik, 
hogy csak a jogszabályoknak megfelelően lehet a lakásbérletet, távhőszolgáltatást igénybe venni.  

A  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésnek  mind  a  4  pontját  5  igen  és  2  tartózkodás  mellett  
támogatta;  a Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság szintén  
minden pontját támogatta az előterjesztésnek. 

Szabó Ferenc Gábor: Technikai jellegű kéréssel fordul Jegyző Úrhoz. Mivel a céges beszámolók 
több  száz  oldalas  dokumentumok,  pdf  fájlként  továbbítva,  kérése  az  lenne,  hogy  olyan 
formátumban  kapják  meg  a  képviselők  ezeket  az  anyagokat,  amelyekben  szükség  esetén  lehet 
keresni.  

Dr. Gaál  Zoltán: A hivatal  tervezi  a  jövőben,  olyan szoftvernek a  beszerzését,  amely a  teljes 
közgyűlési munkát segíteni fogja, így a képviselő úr által felvetettekre is megoldást hoz. 

Méhes András: Örvendetesnek tartja, hogy a 2013-as évet pozitív eredménnyel zárta a cég. Az 
üzleti terv számadatai alapján azonban 2014-ben korántsem lesz ekkora ez a pozitív eredmény. A 
rezsicsökkentés kevesebb bevételt biztosít a cég számára, illetve az anyagköltségben is csökkenés 
mutatkozik, ami véleménye szerint a gáz árának alakulására vezethető vissza. Ezt a rendszert nagy 
mértékben befolyásolja, az a kormányzati támogatás, ami olvasata szerint közel 30%-kal csökken. 
Minderre azért hívja fel a figyelmet, mert ez erősen csökkenti a jövedelmezőséget, a későbbiekben 
pedig megnehezíti a cég helyzetét, amennyiben az állami támogatás csökkenne. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint a rezsicsökkentés valamennyi városlakónak, így 
a  távhő  fogyasztóknak  is  komoly  segítséget  jelent.  Az  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
távhőszolgáltató cégek kompenzációt kaptak a 2013-as évben és ismerve a kormányzat szándékát, 
ez a következő esztendőkben is hasonlóan lesz. 
A Megyei Jogú Városok Szövetségével komoly érdekérvényesítő erőt fejtettek ki a polgármesterek 
annak  érdekében,  hogy  azok  a  terhek,  amelyek  nem  a  cég  gazdálkodásából,  hanem  törvényi 
kötelezettségből  adódtak  egy-egy  önkormányzati,  vagy  állami  tulajdonú  cégnél,  kompenzálva 
legyen. A VGÜ Kft. esetében például pályázati  úton lehetett,  és vélhetően lehet majd igényelni 
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kompenzációt.  A kormányzat  odafigyel  arra,  hogy nehogy bajba  kerüljenek a  lakosságot  érintő 
pozitív döntések miatt az önkormányzati tulajdonban lévő cégek.

Tatár Csaba: Véleménye szerint a cég nagyon szép eredményt ért el az elmúlt évben, elsősorban az 
átszervezésnek köszönhetően, másrészt pedig a PERKONS Kft. tevékenységének, illetve az állami 
szabályozók szerencsés alakulásának köszönhetően.  
Az önkormányzati cégeknél nem az a cél, hogy óriási nyereség képződjön, hiszen ezek a cégek a 
városlakókkal állnak kapcsolatban. A cél az, hogy a rendszer megfelelő mértékben tudja biztosítani 
a  saját  fenntartását  és  fejlesztését.  Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  közel  160  millió  Ft 
fejlesztési  forrás  áll  rendelkezésre,  amit  túlnyomó  többségben  a  távhőszolgáltatás  fejlesztésére 
fordítanak. Nem is tehetnek mást, hiszen ebben a szektorban pillanatnyilag 2% nyereségtartalom 
lehetséges, mert a többit igazolt módon, az amortizáción felül fejlesztésre kell fordítani. Véleménye 
szerint  amennyiben  a  cég  jól  végzi  a  munkáját,  és  a  saját  rendszerét  megfelelő  alacsony 
költséghatékonysággal működteti, és meg vannak elégedve a szolgáltatásokkal, a 0, vagy a + 4-5% 
szép eredménynek tekinthető. 
Olyan lehetőségek kihasználására is törekszenek amely a cég menedzsmentjében, összetételében és 
a végrehajtás területén dolgozó divízió szakembereinek tudásában rejlik. Szükséges új területek felé 
fordulni,  akár  a  nyílt  piacon  is  megjelenni.  Az  erre  vonatkozó  elképzeléseik  megvannak. 
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy az  ipari  park  területeinek  értékesítésével  mintegy 400  millió  Ft 
nyugvóérték szabadulna föl. Salgótarján a szabad vállalkozási övezetben van. Amennyiben az EU-s 
és a hazai források megnyílnak és célirányosan a vállalkozásokat támogatják, akkor nagyobb lesz az 
érdeklődés, akár a helyi vállalkozások, akár a külső vállalkozások által. A  városlakók igényeit is 
próbálják  kiszolgálni,  ezért  történt  meg  az  ügyfélszolgálat,  illetve  a  honlap  korszerűsítése  is. 
Reméli, hogy a betervezett 4 millió Ft nyereség több lesz. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért igazgató úrral abban, hogy az önkormányzati cégek célja 
nem a nyereségtermelés. Ugyanakkor, ha vállalkozást is folytat a cég abban megjelenhet a  nyereség 
termelése.  Akár  úgyis,  ha  a  szolgáltatásban  keletkező  veszteséget  másik  tevékenységgel 
kompenzálja. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozati hozta:

Szám: 58/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1.Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonkezelő  és  Távhőszolgáltató  Kft.  2013.  évi  beszámolóját  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint 
2.573.776 eFt mérleg főösszeggel és 65.009 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2.Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Társaság mérleg szerinti eredményét 65.009 eFt 
összeggel elfogadja és jóváhagyja annak eredménytartalékba helyezését. 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: adózott eredmény elfogadása: azonnal

eredménytartalékba helyezés: értelemszerűen

A b) pontban a Salgó Vagyon Kft. 2014. évi üzleti tervéről döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 59/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
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Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét a melléklet szerint 4.367 eFt adózott 
eredménnyel elfogadja.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. december 31.

A  c)  pontban  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2013.  évi  prémiumfeladatainak 
értékeléséről és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírásáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 60/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, 
Tatár Csaba részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, 
hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű  kifizetését 
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár  
Csaba részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A  d)  pontban  a  Salgó  Vagyon  Kft.  gazdasági-,  és  műszaki  igazgatójának  2013.  évi 
prémiumfeladatainak  értékeléséről  és  a  2014.  évi  prémiumfeladatainak  kiírásáról  döntött  a 
közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 61/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója,  
Fodorné Kovács Erzsébet részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés 
megállapítja,  hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű 
kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, 
Tordai  György  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja,  hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű 
kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné 
Kovács Erzsébet részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Salgó Vagyon Kft.  műszaki igazgatója,  Tordai 
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György részére 2014. évre a 2. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8.a/ A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója

   b/ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Telekné Dézsi Piroska, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatója

   c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2013.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Köszönti  Szőllősi  Sándort a Kft.  könyvvizsgálóját,  Séra Tamás 
Attilát a felügyelő bizottság elnökét, és Telekné Dézsi Piroska ügyvezetőt a közgyűlésen. A cég 
2013-as esztendőben kezdte meg azt a valódi működést,  amelyre kötelező jelleggel létre kellett 
hozni. Emlékezteti a közgyűlést arra, hogy a cég létrehozását a 2007-13. közötti pályázati források 
Európai  Uniós  források  pályázatai  között  szereplő  Városközponti  Funkcióbővítő  és  Szociális 
Rehabilitációs  projektek  számára,  annak  lebonyolítására,  megvalósítására  hozta  létre  az 
Önkormányzat. A két projekt beindulásáig kvázi alvó cégként létezett az önkormányzat 100%-os 
tulajdonában  lévő  Városfejlesztő  Kft.  Éveken  keresztül  Tatár  Csaba  látta  el  a  cég  ügyvezető 
igazgatói  feladatait,  majd  a  tényleges  munka  beindulásakor  Telekné  Dézsi  Piroska  vette  át  a 
feladatot, akinek ezúttal is megköszöni munkáját. 
A Kft. tevékenységéhez köthető a Salgó Vagyon Kft. új ügyfélszolgálati irodájának kivitelezése; a 
Múzeum  tér  felújítása.  Folyamatban  van  a  Mozi  épületének  teljes  körű  felújítása,  és  Ifjúsági 
Szabadidő  Központtá  való  átalakítása.  További  források  segítségével  a  támogatási  szerződés 
kiterjesztésével  újabb  160  millió  Ft-tal  lett  kiegészítve  a  korábbi  forrás,  így  a  belsőépítészeti 
munkálatok, illetve az egyéb elemekhez kapcsolódó források is bővítve lesznek. Elmondja,hogy a 
sikeres EU önerő alap forrás megpályázásával nem volt szükség hitelfelvételre, illetve csökkenteni 
lehetett  a  szociális  városrehabilitáció  munkálatait.  A  szociális  városrehabilitáció  legnagyobb 
projektje  az  úgynevezett  kolduspaloták  felújítása,  melynek  közbeszerzési  eljárása  a  napokban 
lezárul. Fontos eleme a szociális városrehabilitációnak az Erzsébet tér felújítása, illetve megtörténik 
a  kis  Főtérről Buczkó  György  által  készített  szökőkútnak  az  áthelyezése.  Tehát  ezek  azok  a 
munkálatok, amelyeket kifejezetten a Városfejlesztő Kft. köteles irányítani. 

A Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  a)b)c)  pontját  támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  szintén  támogatta  az  előterjesztés  mindhárom  
pontját. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az a) pontban a közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi beszámolójáról döntött. 

A közgyűlés 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 62/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
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1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi 
beszámolóját az  I-V.  mellékletek  szerint  15.933  eFt  mérleg  főösszeggel  és  -6.210  eFt  adózott 
eredménnyel elfogadja.
Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a -6.210 eFt adózott eredmény eredménytartalékba 
helyezését jóváhagyja. 
Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető igazgató 
Határidő: értelemszerűen

A b) pontban a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2014es üzleti tervéről döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 63/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  2014.  évi  üzleti 
tervét 6.219 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető igazgató 

A  c)  pontban  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2013.  évi 
prémiumfeladatait értékeléséről és a 2014. évi feladatok kiírásáról döntött a közgyűlés.

A közgyűlés 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 64/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft. 
ügyvezető  igazgatója,  Telekné  Dézsi  Piroska  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok 
végrehajtását.  A  Közgyűlés  megállapítja,  hogy  az  ügyvezető  igazgató  a  prémiumfeladatokat 
teljesítette, az üzleti terv nem teljesülése miatt azonban nem jogosult a prémium kifizetésére. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.  ügyvezető 
igazgatója, Telekné Dézsi Piroska részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat 
írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9.a/ A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési  Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

   b/ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak 
értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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   c/ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. gazdasági-, és vállalkozási igazgatóhelyettesének 2013. 
évi prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

   d/ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és társasági 
szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A cég  üzleti  tervét  a  következő  ülésén  tárgyalja  a  közgyűlés. 
Köszönti az ülésen megjelent meghívott vendégeket.  A cég jelentős változáson ment keresztül a 
2013-as  esztendőben,  hiszen  egy  komoly  pályázati  kötöttség  értelmében  már  nem  a  város 
önkormányzata  a  100%-os  tulajdonosa  a  cégnek,  hanem  a  város  irányításával,  vagy  többségi 
részével működő Hulladékgazdálkodási Társulás, amelyben 51 önkormányzat dolgozik együtt egy 
több milliárdos projekten, amely Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási rendszerét hivatott kiépíteni, 
korszerű 21. századi hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás vonatkozásában. Salgótarján területén 
és tulajdonában lévő hulladéktelepen is komoly fejlesztések lesznek és a cég hulladékkezelési és 
hulladékgazdálkodási feladatai 51 települést érintően jelennek meg. Mindez komoly elmozdulást 
jelent a lakosság számára is a szelektív hulladékgyűjtés irányába, hiszen a pályázat célja az, hogy 
minél  kevesebb  legyen  a  lerakott  hulladék,  minél  többet  lehessen  újrahasznosítani,  illetve 
munkahelyteremtésre  is  lehetőséget  ad  a  pályázat.  A cég  alvállalkozói  szerződésekkel  dolgozik 
Bátonyterenye és Pásztó térségében, hiszen ott a BÁVÜ és a Pásztói Városüzemeltetési Társaság 
végzi  továbbra  is  a  belső  szerződések  értelmében  a  munkát.  Mivel  a  cég  már  nem  100%-os 
önkormányzati tulajdonú, emiatt a végső döntést a cég taggyűlése hozza meg. 
Tájékoztatja  a  közgyűlést  arról,  hogy  a  Hulladékgazdálkodási  Társulás  előző  napi  ülésén 
megtárgyalta  a  VGÜ  Kft.-vel  kapcsolatos  valamennyi  napirendet,  és  egyhangú  döntéssel  a 
közgyűlésnek  is  tárgyalásra  javasolja.  A cég  mindennapi  életében  a  változást  nem  igazán  a 
tulajdonosváltás  jelenti,  hanem  az  a  munka,  amelyet  a  hulladékgazdálkodási  pályázat 
előkészítésével, illetve annak bonyolításával végeznek. Emellett végzi a cég a napi tevékenységet. 
Az önkormányzat a 2013-as átszervezéssel segítette a cég munkáját úgy, hogy elkerültek a cégtől a 
városüzemeltetési  feladatok  a  Foglalkoztatási  Kft.-hez.  Az  önkormányzat  másik  célja  ezzel  a 
döntéssel az volt, hogy a közfoglalkoztatás növekedése során hatékonyabbá, és olcsóbbá lehessen 
tenni  a  városüzemeltetési  feladatok  ellátását,  mint  például  a  temetőfenntartás  gondozást, 
parkfenntartás gondozást, és a közterületek rendben tartását. 
Emellett a cég szakmai irányításával 14 település elindított egy hulladékrekultivációs programot is, 
mely kivitelezéséhez 2,8 milliárdot nyertek ezek a települések, velük Salgótarján is. A városban két 
régi hulladéklerakónak a rekultivációja történik meg, az egyik a Somlyón található, a másik pedig a 
Gyurtyánosban található hulladéklerakó. Ezek mellett napi szinten a hulladékszállítást is végzi a 
Kft.  Kiemeli  a  tavaszi  lomtalanítási  akciót,  amely  során  olyan  hulladékok  befogadására  is 
lehetőséget adnak a városlakóknak, amelyért egyébként fizetni kellene. 
Az  előterjesztés  d.)  pontja  az  ügyvezető  igazgató  megválasztásáról  szól.  Megköszöni  Bodnár 
Benedek úr évtizedes munkáját a VGÜ Kft. élén, mivel megbízása április végén lejár. Bodnár úr 
munkájára a továbbiakban is  számít  a pályázatok, projektek megvalósítása során.  Új ügyvezető 
igazgatónak közvetlen munkatársát, Vendel Zsolt urat javasolja. 

Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  9.  napirendi  pont  kiegészítését,  továbbá  a  9.  d.)  napirend 
előterjesztését pótlólag kapták meg a képviselők. 

A  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  4  pontját  támogatta;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  szintén  támogatta  az  előterjesztés  4  pontját;  az  
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság a 9.d) pontot tárgyalta, melyet támogatott. 
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Méhes András: Tavaly az üzleti terv tárgyalásánál jelezte, hogy a mínusz 70 millió körüli üzleti 
tervben meghatározott eredmény előbb vagy utóbb a cég életében is pénzügyi zavarokat okozhat. 
Önkormányzati céget nem szabad ilyen helyzetbe hozni. A decemberi ülésen tárgyalta a közgyűlés 
azt az előterjesztést,  amely pályázati  lehetőséget biztosított a hulladékgazdálkodással foglalkozó 
önkormányzati cégek számára, hogy azt a veszteséget, amit a különféle adók és illetékek, valamint 
a szállítási díj csökkenése jelent, ami véleménye szerint összességében meghaladja a 110 millió Ft-
ot éves szinten, arra pályázati támogatásból kompenzálást kapjanak a cégek. Értesülése szerint ez a 
pályázati támogatás még nem dőlt el, de az összeg a pályázati forrás negyedére elég annak, amit 
ezek a cégek benyújtottak. Megkéri Polgármester Asszonyt, hogy a kormányzat felé közvetítse azt a 
kérést, hogy nagyobb támogatást kapjanak ezek az önkormányzati cégek annak érdekében, hogy 
tartósan  ne  szenvedjenek  gazdasági  hátrányt.  A tervezett  közel  70  milliós  veszteség  helyett 
lényegesen kisebb veszteséget realizált a cég, melyben a cégvezetésnek nagy szerepe volt, ezért 
külön köszönet illeti Bodnár urat. Frakciója nevében megköszöni Bodnár Benedek úr munkáját és 
aktív nyugdíjas éveket kíván neki. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az a) pontban a közgyűlés a VGÜ Kft. 2013. évi beszámolójáról dönt: 

A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 65/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2013. évi éves beszámolóját az 
I-V. sz. mellékletek szerint 349.828 eFt mérleg főösszeggel és -56.595 eFt adózott eredménnyel 
elfogadja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Társaság taggyűlésének a -56.595 eFt 
adózott eredmény eredménytartalékkal szemben történő elszámolását
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

A b)  pontban  a  VGÜ  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2013.  évi  prémiumfeladatairól  döntött  a 
közgyűlés. 

A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 66/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
Bodnár  Benedek  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A  Közgyűlés 
megállapítja,  hogy  a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium  100%-os  mértékű 
kifizetését engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A  c)  pontban  a  VGÜ  Kft.  gazdasági-,  és  vállalkozási  igazgatóhelyetteseinek  2013.  évi 
prémiumfeladatairól döntött a közgyűlés. 
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A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 67/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  gazdasági 
igazgatóhelyettese,  Susán  Tiborné  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés  megállapítja,  hogy a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium 100%-os 
mértékű kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  értékelte  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  vállalkozási 
igazgatóhelyettese,  Nagy  László  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A 
Közgyűlés  megállapítja,  hogy a  feladatok  100%-ban  valósultak  meg,  így  a  prémium 100%-os 
mértékű kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.
Határidő:  a társaság következő taggyűlése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A d) pontban pedig a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és a társasági szerződés 
módosításáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 68/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1/ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 
és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  taggyűlésének,  hogy  a  cég 
ügyvezető  igazgatójának  Vendel  Zsoltot  (szül:  Salgótarján,  1971.  január  16.;  an:  Priebsinszki  
Judit;  lakik: 3100 Salgótarján,  Ybl M. út 102.)  válassza meg a 2014. május 01. napjától 2015. 
április  30.  napjáig terjedő időszakra;  díjazását  bruttó  500.000 Ft/hó összegben állapítsa  meg.  A 
Közgyűlés  javasolja  a  társaság  taggyűlésének,  hogy  az  ügyvezető  igazgató  megbízatását 
munkaviszony keretében lássa el.  A Közgyűlés  javasolja  a  taggyűlésnek az  ügyvezető  igazgató 
munkaszerződése módosításának az 1. melléklet szerinti megkötését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2/ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
határozza  el  a  gazdasági  társaságnak  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény 
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és a cég társasági szerződésének módosítását a 
2.  melléklet  szerint  fogadja  el  és  utasítsa  az  ügyvezető  igazgatót  a  változásbejegyzési  eljárás 
kezdeményezésére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Gratulál Vendel Zsolt úrnak, és jó munkát kívánok. 

10.a/ A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi éves 
beszámolója
Előterjesztő: Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója
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    b/ Javaslat  a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgatója  2013.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

    c/ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Köszönti  az ülésen megjelent  Miklós  Mária  könyvvizsgálót,  és 
Cseklye Károlyt a felügyelő bizottság elnökét, Sári Sándort a Foglalkoztatási Kft. ügyvezetőjét. 
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának mandátuma 2014. május 31. 
napján  lejár,  ezért  javasolja,  hogy a  Közgyűlés  a  társaság  jelenlegi  ügyvezető  igazgatóját,  Sári 
Sándort  válassza  újra  5  éves  időtartamra,  és  díjazását  a  jelenlegi  összegben  határozza  meg.  A 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának  díjazása  jelentősen  elmarad  a  többi 
önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságnál  alkalmazott  díj  mértékétől,  javasolja  ennek 
korrigálását.  A  Civil  törvény,  valamint  az  új  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezéseinek  való 
megfelelés érdekében szükséges a cég alapító okiratának módosítása, valamint a törzstőke 3 millió 
Ft-ra történő megemelése. Jelzi, hogy a 10/c napirendi ponthoz tartozó előterjesztést pótlólag kapták 
meg a képviselők. 
A  2013-as  év  átszervezése  a  Kft.  is  érintette,  hiszen  új  feladatokat  kaptak,  és  ezáltal  új 
munkatársakat  is.  A Kft.  a  közfoglalkoztatottak  közül  25  fő  állandó  munkatársat  alkalmazott. 
Emiatt  a  munkavállalói  szerkezet  aránya  is  megváltozott,  hiszen  a  korábbi  években  a 
Foglalkoztatási  Kft.  egy  nagyon  minimális  adminisztratív  létszámmal,  és  hatalmas  tömegű 
közfoglalkoztatotti létszámmal dolgozott. Az adminisztratív létszám még mindig nagyon alacsony, 
és  hatalmas  közfoglalkoztatotti  adminisztrációval  kell  megküzdenie  a  cégnek.   Javasolja  a 
közgyűlésnek, hogy tegye lehetővé a cég számára az adminisztratív létszám növelését. Véleménye 
szerint, annak ellenére, hogy a Kft. feladatköre összetett, kiválóra teljesített a Foglalkoztatási Kft. a 
2013-as  esztendőben.  Valódi  értékteremtő  munkát  végeztek,  akár  a  járdák,  lépcsők  felújítása, 
támfalak építése, felújítása során, akár a bontások alkalmával, vagy a közterületek rendben tartása 
során. Elmondható, hogy jó szakipari munkát végeznek a dolgozók.  Köszönhető annak, hogy a 
közfoglalkoztatottak között jó szakemberek vannak, illetve a közfoglalkoztatottak közül felvett 25 
fő is szakemberekből áll. A közfoglalkoztatottak között vannak akik irányító, középvezetői munkát 
is el tudnak látni. A Kft. komoly gépparkkal rendelkezik, amellyel egyéb vállalkozási tevékenységet 
is el tudnak végezni. Örül annak, hogy a bontásokból megmaradt anyagból például buszmegálló 
készült  a  Kft.  segítségével,  illetve  a  belvárosban  található  virágládák  kihelyezése,  elkészítése 
szintén a Kft. munkatársainak munkáját dícséri. Megköszöni és gratulál a cég munkájához. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés a-b) pontját tárgyalta, melyet 5 igen, 2 tartózkodás mellett  
támogatott;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  az  
előterjesztés  valamennyi  pontját  tárgyalta  és  támogatta;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság az előerjesztés 10/c. Pontját tárgyalta és egyhangúlag támogatta; a Népjóléti Bizottság az  
előterjesztés a-b) pontját egyhangúlag támogatta. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az ügyvezető igazgató úr mandátuma lejár, javasolja, hogy további 
5 évre ismét Sári Sándor urat bízza meg a közgyűlés az ügyvezető igazgatói feladatok ellátásával. 

Turcsány  László: Megköszöni  az  ügyvezető  igazgató  és  kollégáinak  a  kemény,  fáradtságos 
munkát.  Véleménye  szerint  a  közfoglalkoztatásnak  pozitív  eredménye  van,  hiszen  sokan 
visszajelentkeznek a munkába, és egy kitörési pontot is jelenthet, amit a 25 főnek az alkalmazása is  
alátámaszt. 
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Igazgató úr tájékoztatása alapján 100-as nagyságrendű azoknak a 
száma, akik a közfoglalkoztatásból valamely termelő cégnél, vállalkozásnál tudtak elhelyezkedni. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Az a) pontban a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. beszámolójáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 69/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. 
évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  –  az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint  –  338.766  eFt  mérleg 
főösszeggel és 632 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 632 eFt eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A  b)  pontban a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2013.  évi 
prémiumfeladatairól döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 70/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit Kft. 
ügyvezető  igazgatója  részére  kitűzött  2013.  évi  prémiumfeladatok  végrehajtását.  A Közgyűlés 
megállapította, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg. 
A  Közgyűlés  Sári  Sándor  ügyvezető  igazgató  részére  –  a  kitűzés  időpontjában  érvényes 
munkaszerződésben  megállapított  –  havi  személyi  alapbére  háromszorosának  megfelelő 
prémiumösszeg kifizetését engedélyezi.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A c) pontban a Salgótarján Foglalkoztatási Kft.-vel kapcsolatos döntésekről szavazott a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 71/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  jelenlegi  ügyvezető  igazgatóját,  Sári  Sándort (szül:  Salgótarján, 
1958. szeptember 27.; an: Czene Erzsébet; lakik: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 52.) 2014. május 
01. napjával visszahívja, és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 
2014. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időszakra újraválasztja; díjazását bruttó 
500.000  Ft/hó  összegben  állapítja  meg.  Az  ügyvezető  igazgató  megbízatását  munkaviszony 
keretében  látja  el.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti 
munkaszerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkozatási  Nonprofit  Kft. 
könyvvizsgálójának,  a  Majut-E Könyvelő,  Gazdasági  és Tanácsadó Bt.-nek  (Cg.  12-06-002629,  
székhelye: 3100 Salgótarján,  Kővirág út 6.,  a könyvvizsgálatért  személyében is felelős személy:  
Miklós  Mária  Erzsébet,  an:  Jedlicska  Mária,  lakik:  3100  Salgótarján  Kővirág  út  6.,  kamarai  
tagsági száma: 000153) díjazását 2014. május 01. napjától, 95.300,- Ft+ÁFA/hó összegben állapítja 
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza  a  Salgótarján  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft.-nek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseivel  összhangban  álló  továbbműködését  és  a  gazdasági  társaság  alapító  okiratának 
módosítását a 2. melléklet szerint elfogadja és utasítja az ügyvezető igazgatót a változásbejegyzési 
eljárás kezdeményezésére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás 
aláírására a 2. melléklet szerint. 
Határidő: 2014. május 24.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ A Közgyűlés, mint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítója a cég törzstőkéjét a 
Ptk.  3:201.§  szerinti  feltételek  fennállása  alapján  2.500.000 Ft-ról  3.000.000 Ft-ra  emeli  a  cég 
törzstőkén  felüli  vagyonából  az  eredménytartalék  terhére.  A törzstőke-emelés  fedezetét  a  2013. 
december 31-i fordulónappal készített és a Közgyűlés által elfogadott éves beszámoló igazolja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

11.a/ Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2013.  évi 
beszámolója
Előterjesztő: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

    b/ A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti 
terve
Előterjesztő: Simon  Lajos,  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

    c/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
ügyvezető  igazgatója  2013.  évi  prémiumfeladatainak  értékelésére  és  a  2014.  évi 
prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

    d/ Javaslat  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
közművelődési  szakmai,  valamint  sportszakmai  igazgatóhelyettese  2013.  évi 
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. évi prémiumfeladatok kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirend tárgyalásánál köszönti Simon Lajos ügyvezető igazgató 
urat,  Pusztáné  Belinyák  Ágnest,  a  cég  sportszakmai  igazgatóhelyettesét,  Széky Miklóst,  a  cég 
közművelődési szakmai igazgató-helyettesét,  Gusztiné dr.  Toronyi  Juditot,  a felügyelő bizottság 
elnökét és Németh József Tibor könyvvizsgáló urat.
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A Közművelődési  Nonprofit  Kft.  is  egy olyan évet  zár,  amelyben már  a  szerteágazó munkája, 
eredménye látható,  hiszen a humán terület  teljes vertikuma a cégbe lett  sorolva.  Így például  a 
közművelődés,  média,  sport,  színház.  A jogszabály értelmében fő tevékenységi  köre a  színházi 
tevékenység. Az úgynevezett nem kötelező feladatokat látja el a Kft. A cég olyan szolgáltatást nyújt 
az  embereknek  -  a  kikapcsolódást,  kultúrát,  szórakozást-,  amely  állami,  illetve  önkormányzati 
támogatás nélkül nem tud működni.  Ennek ellenére a cégesített  forma lehetőséget biztosít  arra, 
mely kiderül a 2013-as üzleti tervből is, hogy vannak olyan szegmensek, amelyek segítségével a 
cég  csökkenteni  tudja  adott  esetben  az  önkormányzati  támogatást,  vagy ki  tudja  egészíteni  az 
önkormányzati  támogatást,  ezáltal  egy  magasabb  színvonalú,  nagyobb  értékű,  így  drágább 
programot  is  tud  a  városlakók  számára  nyújtani.  Mindezt  csak  jól  összeszokott  csapattal  lehet 
megvalósítani, olyan vezetőtársakkal, olyan munkatársakkal akik szívügyüknek tekintik az adott 
szakterületet,  hiszen  a  munka  megvalósítása,  végrehajtása  az  esetek  többségében  munkaidőn 
kívülre  esik.  Véleménye  szerint  ehhez  komoly  elhivatottság  kell.  A cég  2013-as  esztendőben 
végzett  munkáját  pozitívan  lehet  értékelni.  A létesítmény  használatot  és  működtetést  nézve  is 
elmondható, hogy nagyon szerteágazó és sokrétű a cég működése. Megköszöni igazgató úrnak és 
munkatársainak a 2013-as esztendőben végzett munkát. 

A Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztés  mind  a  4  pontját  tárgyalta  és  támogatta;  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság szintén mind a 4 pontot tárgyalta és  
támogatta; a Népjóléti Bizottság valamennyi pontot egyhangúlag támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Az a) pontban a Salgótarjáni Közművelődési Kft. 2013. évi beszámolójáról dönt a közgyűlés. 

Dóra Ottó képviselő úr szavazópultja nincs bekapcsolva, nem szavazott. 

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

Szám: 72/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 288.693 eFt mérleg főösszeggel 
és 1.628 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2.  Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  2013. évi 1.628 eFt mérleg szerinti  eredmény 
eredménytartalékba helyezését jóváhagyja. 
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

A b) pontban a Kft. 2014-es üzleti tervéről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 73/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  2014.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  0  eFt  adózott  eredménnyel 
elfogadja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
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A c) pontban a Kft. ügyvezető igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatairól dönt a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 74/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezető  igazgatója,  Simon  Lajos  részére  kitűzött  2013.  évi 
prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 90 %-ban valósultak meg, így a prémium 90 %-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A d) pontban a Kft. közművelődési szakmai, valamint sportszakmai igazgatóhelyettese 2013. évi 
prémiumfeladatairól döntött a közgyűlés és 2014-es prémiumfeladatokat írta ki. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 75/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  közművelődési  szakmai  ügyvezető  igazgatóhelyettese,  Széky 
Miklós részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok végrehajtását. 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  sportszakmai  ügyvezető  igazgatóhelyettese,  Pusztáné  Belinyák 
Ágnes részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok végrehajtását.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így a prémium 100 %-os 
mértékű kifizetését engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közművelődési szakmai ügyvezető igazgatóhelyettese, Széky Miklós részére 
2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság sportszakmai ügyvezető igazgatóhelyettese, Pusztáné Belinyák Ágnes részére 
2014. évre a 2. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12.a/ Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. évi beszámoló 
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

     b/ Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A napirend tárgyalásánál köszönti az ülésen megjelent Barta András 
urat, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatóját. A cég életében is változás történt 
a  2013-as  esztendőben.  A közgyűlés  döntésének  értelmében  a  szolgáltatást  az  ÉRV-n keresztül 
biztosítja a Kft. egy szerződéses konstrukcióban. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámoló nem veszteséget tartalmaz, hanem a törvényi változás 
értelmében az önkormányzatok kapták meg a közigazgatási területükön lévő víziközmű vagyont. 
Természetesen  a  cég  könyveiben  ez  vagyonvesztésként  jelenik  meg.  Véleménye  szerint  a 
városlakók nem éreztek különösebb változást amiatt, hogy a szolgáltatást az ÉRV Zrt. végzi. Egy 
jelentős vízdíjcsökkenés jelent meg, hiszen a rezsicsökkentésen kívül a tranzakció következtében az 
önkormányzat  komoly  csökkentést  tudott  végrehajtani,  mely  összességében  egy  24%-os 
vízdíjcsökkenést eredményezett a városlakók számára. Véleménye szerint ügyvezető igazgató úr 
személye  garancia  arra,  hogy  ez  a  folytonosság  megmaradjon,  és  a  salgótarjáni  vízellátás 
biztonságos legyen.  2014-2020.-as  időszak nagy feladata  a  teljes  ivóvízhálózat  rekonstrukciója, 
melyhez pályázati lehetőséget, pályázati forrásokat kell keresni. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés a-b) pontját is 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta; a  
Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztés mindkét  
pontját támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

Az a) pontban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójáról döntött a közgyűlés. 

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

Szám: 76/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése javasolja  a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  Társaság  2013.  évi  éves  beszámolóját  (az  I-V.  sz.  mellékletek  szerint) 
327.566 eFt mérleg főösszeggel és -247.157 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

2.  A Közgyűlés  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke Vízmű Kft.  taggyűlésének a  -247.157 eFt 
adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A b) pontban a Kft. 2014. évi üzleti tervéről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 8 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 77/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  javasolja  a  Salgótarján  és  Környéke  Vízmű  Kft. 
taggyűlésének,  hogy  a  társaság  2014.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  2.350  eFt  adózott 
eredménnyel fogadja el. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

 13.a/ A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2013. évi éves beszámolója
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

    b/ Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2014. évi üzleti tervére 
Előterjesztő: Barta András, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Csatornamű Kft. esetén is a változás éve volt a 2013-as év. Az 
önkormányzat valamivel több, mint 10%-os idegen üzletrészt kivásárolt, ezáltal az önkormányzat 
100%-os tulajdonosa lett a Csatornamű Kft.-nek. Ez az összeg a költségvetésekben 75-75 millió Ft-
tal  lett  megtervezve.  Az ügyvezető  igazgató  úr  irányításával  a  munka a  megszokott  mederben 
folyik, a megtervezett fejlesztések, elképzelések folyamatosan megvalósulnak. Fontos előrelépés 
volt a csatornázás kiterjesztése a salgóbányai városrészre. Reméli, hogy ezek a munkálatok tovább 
folytatódnak,  hiszen  a  csatornázási  pályázat  idején  a  magasabban  fekvő,  ebből  következően 
fajlagosan drágább területeket  nem csatornázta  be a város,  így még vannak olyan részek,  mint 
például a somlyói városrész, ahol nincs kiépítve a csatornahálózat. Az elkövetkező időszak feladata 
ezek megoldása. Megköszöni a Csatornamű Kft. munkáját. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés mindkét pontját; a 
Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Idegenforgalmi Bizottság szintén támogatta az  
előterjesztés mindkét pontját. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fenyvesi Gábor alpolgármester úr visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

Az a) pontban a Kft. 2013-as beszámolójáról döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 78/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2013. évi 
éves beszámolóját (az I-V. sz. mellékletek szerint) 548.096 eFt mérleg főösszeggel és -6.788 eFt 
adózott eredménnyel elfogadja.

2. A Közgyűlés a -6.788 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

A b) pontban a Kft. 2014-es üzleti tervéről döntött a közgyűlés. 

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 79/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2014. évi 
üzleti tervét a melléklet szerint 44.893 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 10 perc szünetet rendel el. 

14./ Javaslat a "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című kiemelt 
projekt megvalósítása érdekében létrejött konzorciumi megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat 2014. január 28-án a 2007-2013 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  kormányrendeletre  való 
hivatkozással kezdeményezte „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című 
kiemelt projekt Támogatási Szerződésének módosítását. A módosítási kérelem arra irányult, hogy a 
felszíni parkolók projektelemnél változatlan műszaki tartalom melletti költségnövekedésre legyen 
lehetőség; a Múzeum tér projekt esetben a födémszerkezet javítására irányuló műszaki, szakmai 
tartalom növelése és ennek költségnövekedése; az Apolló Mozi esetén pedig a műszaki, szakmai 
tartalom helyettesítő módosítások, valamint új műszaki tartalom, valamint az ezekhez kapcsolódó 
költségek  növekedése.  A Kormány  2014.márciusi  határozatában  jóváhagyta  a  kiemelt  projekt 
elszámolható  közkiadásának  160.952.359  forinttal  történő  növelését.  A fenti  határozat  alapján 
módosításra került a Támogatási Szerződés, mellyel összhangban szükségessé válik a Salgó Vagyon 
Kft.-vel,  a  2012.  augusztus  23-án  megkötött  konzorciumi  együttműködési  megállapodás 
módosítása.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 80/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.melléklet szerinti „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 1.sz. módosítás” című megállapodás
módosítást  jóváhagyja,  és  felhatalmazza a  polgármestert  annak aláírására,  valamint  a szükséges 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  18.  (hrsz:  3750/A/2)  szám  alatti  üzlethelyiség 
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. bérleti szerződést kötött 1979. december 15. 
napján  a  FOTEX-OFOTÉRT  Optikai  és  Fotócikk  Kereskedelmi  Kft.-vel  az  Önkormányzat 

28



tulajdonát képező, Salgótarján, Rákóczi út 18. szám alatt található, 137,6 m2  –es nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre, szolgáltatási tevékenység folytatása céljából. Bérlő az ingatlanra 2014. június 
1.  napjáig  érvényes  jogviszonnyal  rendelkezik,  melyre  jelenleg  a  közgyűlés  tavaly  októberi 
határozata alapján 376.523,- Ft/hó kedvezményes bérleti díjat fizet, eredeti bérleti díj: 537.890,- Ft 
volt.  Bérlő  képviselője  azzal  kereste  meg  a  Salgó Vagyon Kft.-t,  hogy a  bérleti  szerződésüket 
szeretnék meghosszabbítani. A bérlő által működtetett üzlethelyiség bérleti szándékát támogatja az 
önkormányzat  és  javasolja,  hogy  a  társasággal  kialakult  jó  üzleti  kapcsolat  miatt  a  helyiségre 
vonatkozó bérleti szerződést 5 éves időtartamra kösse meg.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 81/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  földhivatali  nyilvántartásban  3750/A/2  hrsz-ú, 
Salgótarján, Fő tér 9., természetben Salgótarján, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlanát bérbe adja a 
FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő út 12., Cg: 
01-09-468765,  adószám:  12142143-2-44,  bankszámlaszám:  10300002-20165572-00003285, 
képviseli:  Alm Attila ügyvezető igazgató és Hámori Katalin hálózatigazgató együttesen) részére 
2014. június 02. napjától 2019. június 01. napjáig 5 éves határozott időtartamra 376.523,- Ft/hó 
bérleti díjon a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek 
megtérítése Bérlő feladata.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

16./ Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes 
használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány számára
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat 2011. augusztusi határozatával együttműködési 
megállapodást  kötött  a  Salgótarjáni  Civilekért  Közhasznú  Alapítvánnyal  a  civil  szervezetekkel 
történő kapcsolattartás, az önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködés, a partnerség 
elmélyítése érdekében. Az önkormányzat az Alapítványt a tulajdonában lévő, Salgótarján, Klapka 
György utca 4. szám alatti ingatlan 106. számú, 16,26 m2 nagyságú helyiség kedvezményes bérbe 
adásával támogatja, mely szerződés határozatlan időtartamra szól.  Az Alapítvány azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy a Civil Közösségek Házában, Salgótarján, Klapka György út 4. a 
második emeleten levő 205-ös, jelenleg üres helyiséget térítésmentesen bocsássa a salgótarjáni civil 
szervezetek  részére,  hogy  a  civil  szervezetek  által  megnövekedett  igényt  –  vezetőségi  ülések 
megtartására,  szakmai  csoportfoglalkozásra,  partnerségi  kapcsolatokhoz  –  kielégíthesse.  A civil 
közélet erősödését jól szolgálja a Civil Közösségek Háza,  amelyben a termek koordinációját  az 
Alapítvány  látja  el,  valamint  segíti  a  civil  szervezetek  szakmai  munkáját.  Javasolja  a 
Közgyűlésnek,  hogy  határozatlan  időtartamra  térítésmentesen  adja  használatba  az  Alapítvány 
részére a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatt található 205. számú helyiséget azzal, hogy 
a helyiségre jutó közüzemi költségek megtérítése az Alapítvány  kötelezettsége.
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A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és  Idegenforgalmi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alább határozatot hozta: 

Szám: 82/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése ingyenesen használatba adja a Salgótarjáni  Civilekért 
Közhasznú Alapítvány részére a salgótarjáni 3876 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Klapka György 
utca 4. szám alatti ingatlanban lévő, 12,87 m2 alapterületű 205. számú helyiséget 2014. május 1.  
napjától határozatlan időtartamra a melléklet szerint azzal, hogy a helyiség közüzemi költségeinek 
megtérítése a használó kötelezettsége.
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti  használati 
szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

17./  Javaslat a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az idei  évben is  lehetőség nyílik  a  rászoruló gyermekek nyári 
étkeztetésének biztosításához támogatás igénylésére.  Az állami támogatás igénylésének feltétele a 
jogszabályban  foglalt  gyermekek  részére  2014.  június  16-tól  2014.  augusztus  29-ig  terjedő 
időszakban  legalább  44,  legfeljebb  54  munkanapon  keresztül   napi  egyszeri  meleg  étkeztetést 
ingyenesen  vagy  kedvezményesen  biztosítani,  valamint  az  alapanyag  megvásárlására  fordított 
támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben, a Rendeletben meghatározott 
termelő által megtermelt, előállított alapanyagokból kell biztosítani. Az igényelhető támogatás egy 
rászoruló  gyermekre  jutó  napi  összege  legfeljebb  440  forint.  A támogatás  formája  vissza  nem 
térítendő támogatás. Az önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 50%-a után saját forrás 
nélkül,  az  ezen  létszámon  felül  a  saját  forrásból  támogatott  gyermekekkel  megegyező  számú 
gyermek után igényelheti a támogatást. A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2014. május 7., 
a kérelmet ezúttal is a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságánál kell benyújtani. Az egyes 
önkormányzatokat  megillető  támogatás  összegéről  a  gyermekek  és  ifjúság  védelméért  felelős 
miniszter  2014.  június  4-ig  dönt,  mely  döntésről  június  6-ig  értesülnek  az  önkormányzatok. 
Javasolja, hogy az önkormányzat a saját forrás nélkül igényelhető létszám felett  356.400 Ft saját 
forrás biztosításával további 15 fő nyári gyermekétkeztetését vállalja. 

A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  Népjóléti  Bizottság  szintén  
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 83/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 
20.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján történő támogatási kérelem benyújtását a 
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Rendelet  5.  §  (3)  bekezdése  szerint  saját  forrás  nélkül  a  támogatási  kérelem  benyújtásának 
időpontjában  nyilvántartott  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  kiskorú 
gyermekek  50%-ának,  valamint  356.400  Ft  saját  forrás  biztosításával  további  15  főnek  nyári 
gyermekétkeztetésére.  A Közgyűlés  felhatalmazza a  Polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére.
A Közgyűlés a jelen támogatási kérelemhez szükséges saját forrást Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  2014.  évi  költségvetésében  a  Helyi  önkormányzat  fejezet,  Szociális-
egészségügyi feladatok, Dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat  a  Keresztény  Advent  Közösséggel  kötött  ellátási  szerződés  átruházására 
vonatkozó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  2011-ben  kötött  ellátási  szerződést  családi 
napközi feladat ellátására a Keresztény Advent Közösséggel. Az ellátási szerződés évente, tárgyév 
január  1-jétől  december  31-ig  terjedő  időtartamra  meghosszabbításra  került,  és  2014.  évre 
vonatkozóan  is  szerződést  kötött  a  Közösséggel.A Keresztény Advent  Közösség  fenntartásában 
működtetett Családi Napközik képviselője 2014. március 25-én írásban jelezte, hogy 2014. március 
24-től fenntartójuk a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány lett, egyben kérte az 
ellátási szerződés módosítását annak megfelelően, hogy a szerződésben fenntartóként a Keresztény 
Advent Közösség helyébe az új fenntartó lépjen. Kérelmében kitért arra is, hogy a családi napközi 
szolgáltatásában, a szakmai munkában, a személyi és tárgyi feltételekben változás nem történt. 
Az előterjesztés tehát egy technikai módosítást tartalmaz. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 84/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata, a Keresztény Advent Közösség és a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs 
Alapítvány között kötendő, a Csimpilimpi1 és Csimpilimpi2 Családi Napközik feladatának ellátása 
tárgyában  2014.  február  24.  napján  létrejött  ellátási  szerződés  átruházására  vonatkozó 
megállapodást az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  és  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata 
között kötendő egyedi működtetési szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
2012. december 15. napján a törvényben meghatározott köznevelési intézményekre vonatkozóan 
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átadás-átvételi megállapodást kötött, amelyben meg lett határozva a KLIK ingyenes használatába, 
illetve vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek köre. Az Önkormányzat és a KLIK 
között 2013. március 29. napján a vagyonelemek tekintetében  használatba adásról szóló szerződés, 
valamint  vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés jött létre. A Szerződésekben foglaltak szerint az 
Önkormányzat  a  KLIK  és  alkalmazottai  részére  biztosított  aktív  számlás  előfizetésekről,  azaz 
mobiltelefonokról az Önkormányzat és a KLIK külön megállapodásban rendelkezik. 

Egyeztetések folytak a KLIK, a KIGSZ, valamint a Telenor képviselőivel a KLIK fenntartásába 
került  intézmények által  használt  mobiltelefonok használatával,  átadásával,  szolgáltatási  díjaival 
összefüggésben.. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet egyrészt rendezi a KIGSZ 
és  a  Szolgáltató  között  létrejött  keretszerződés  és  egyedi  szolgáltatási  szerződések  hatálya  alá 
tartozó,  másrészt  a  köznevelési  intézmények  és  a  Szolgáltató  között  a  dolgozói  program 
igénybevételére létrejött szolgáltatási szerződések hatálya alá tartozó, a KLIK fenntartásába került 
köznevelési intézmények alkalmazottai részére biztosított aktív számlás előfizetéseket.

A Pénzügyi  Bizottság többsége  támogatta  az  előterjesztést;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 85/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  és  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági  Szolgálata  közötti  Egyedi  Működtetési  Szerződést  az  1.  melléklet  szerint  és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat a Báthori szobor másolatának Gliwice városa részére történő ajándékozására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzat  hivatalosan  először  1991-ben  vette  föl  a 
kapcsolatot Gliwice városával, majd 2009-ben újította meg a Testvérvárosi Megállapodását és azóta 
szoros  testvérvárosi  kapcsolatot  ápol.  A két  város  önkormányzatának  képviselői  minden  évben 
kölcsönös látogatáson vesznek részt egymásnál. Az salgótarjáni Önkormányzat képviselőinek 2013. 
évi  gliwicei  látogatásakor  merült  föl,  hogy a  salgótarjáni  Báthory-téren  található  Bóna Kovács 
Károly  által  készített  Báthori  István  erdélyi  fejedelmet,  lengyel  királyt  ábrázoló  szobornak  a 
másolatát a közös történelmi gyökerek és a lengyel-magyar barátság fontosságának jelképeként az 
Önkormányzat Gliwice városának ajándékozná, amely lehetőséget Gliwice polgármestere örömmel 
fogadott.A Báthori szobor másolatát Erdei Sándor szobrászművész 2002-ben készítette el. Gliwice 
Önkormányzata számára a szoborszállítás a májusi hónapban lenne ideális,  amihez szükséges  a 
Közgyűlés  előzetes  hozzájárulása  is.  Felhívja  a  képviselők  figyelmét,  hogy  az  előterjesztés 
mellékletében,  az  ajándékozási  szerződés  10.  pontjában  elírás  történt,  a  „vevő”  helyett  az 
„ajándékozott” kifejezés a helyes. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 86/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Gliwice  város  közötti  Erdei  Sándor  szobrászművész  által  készített  Báthory 
István szobor másolatának ajándékozására vonatkozó szoborajándékozási szerződés tervezetét az 1. 
melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár igazgatói  (magasabb vezető)  álláshelyének 
meghirdetésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 1-től 
öt év határozott időtartamra bízta meg Molnár Évát a Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetésével, 
az  igazgatói  feladatok  ellátásával. Az  igazgató  megbízása  2014.  október  31-én  lejár.  A 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény értelmében  az  intézményvezetői  álláshely 
meghirdetésére nyilvános pályázat  útján kerül sor,  amelyet  a kinevezési  jogkör gyakorlója ír  ki 
legfeljebb öt év időtartamra.   A pályázati  felhívásra  beérkező pályázatok értékelése,  valamint a 
pályázók személyes meghallgatása a vonatkozó jogszabályok alapján történik

A Népjóléti Bizottság  egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 87/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1.  A Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  fenntartásában lévő  Balassi 
Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb  vezetői  beosztásának  betöltésére  az  1.  melléklet  szerint 
pályázatot ír ki.
A Közgyűlés  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a  pályázati  felhívásnak  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet 
Közigazgatási Állásportálján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján történő közzétételéről intézkedjen. 
Határidő: 2014. május 20.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Dr. Gaál Zoltán jegyző

2. A Közgyűlés a magasabb vezetői pályázati felhívásra beérkező pályázatok értékelésére, valamint 
a pályázók személyes meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi  XXXIII. 
törvény 20/A §. (6) bekezdése, valamint 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése 
alapján szakmai-szakértői bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság személyi  
összetétele:
Fenyvesi Gábor alpolgármester elnök
Dr. Bercsényi Lajos a Népjóléti Bizottság elnöke tag
Dr. Romhányi Katalin a Népjóléti Iroda vezetője tag
a Közalkalmazotti Tanács helyi képviselője tag
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének helyi képviselője tag
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált képviselő tag
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

3.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  magasabb 
vezetőjének  betöltésére  beérkezett  pályázatokat  a  Bizottság  írásba  foglalt  véleményével  –  a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján – küldje meg az emberi erőforrások miniszterének.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  emberi  erőforrások minisztere  és  a  Bizottság 
véleményének  figyelembevételével,  a  Közgyűlés  elé  terjessze  be  személyi  javaslatát  a  Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár magasabb vezetői beosztásának betöltésére. 
Határidő: a Közgyűlés 2014. augusztusi ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

22./ Javaslat  a  Startmunka  programban  történő  részvétellel  kapcsolatos  döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat két Startmunka programban kíván részt venni a 
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által, amelyre a Nonprofit Kft. márciusban pályázatot 
nyújtott be. A márciusban benyújtott programokat a Belügyminisztérium nem támogatta, ezért a 
Nonprofit  Kft.  újabb pályázatokat  dolgozott  ki  május  1.  napjától  tervezett  megvalósítással.  Az 
összetett  munkafeladatokat  tartalmazó  projektlábak  közül  az  „értékteremtő  közfoglalkoztatási 
program” és a „helyi sajátosságokra épülő” közfoglalkoztatási program megvalósítására nyújtott be 
pályázatot a Nonprofit Kft. A programok magas dologi költségvonzata miatt a helyi sajátosságokra 
épülő  közfoglalkoztatási  program  megvalósításához  pályázati  önerő  bevonása  is  szükséges, 
amelynek fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 88/2014. (IV. 24.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Startmunka programon belül  az  „értékteremtő 
közfoglalkoztatási  program”  és  a  „helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatási  program” 
megvalósítására  vonatkozó  pályázatoknak  a  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  által  (a 
továbbiakban: Nonprofit Kft.) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni 
Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz történő benyújtását a jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

2. A pályázatok kedvező elbírálása esetében Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, 
hogy a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási  programhoz kapcsolódóan tervezett önerőt, 
36.335 eFt-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, 
hogy az előirányzat rendezéséről a Közgyűlés soron következő ülésére gondoskodjon.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  önerő  biztosítására  vonatkozóan  az 
Önkormányzat és a Nonprofit Kft. közötti megállapodás aláírására. 
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ülésre  interpelláció  nem  érkezett.  Kérdés,  hozzászólás, 
közérdekű bejelentés nem hangzott el. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő ülés időpontja 
május  29.  Megköszöni  a  képviselők  részvételét,  a  közgyűlésben  végzett  munkájukat,  az  ülést 
bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán     
 polgármester         jegyző
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