
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelenteket. Eötvös Mihály alpolgármester 
urat, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit 
és az érdeklődő állampolgárokat. A Közgyűlés 15 tagjából 14 fő van jelen, Fekete Tamás képviselő 
úr jelezte előzetesen távolmaradását.  Megállapítja a határozatképességet. 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él.  Javasolja, hogy a közgyűlés  21. napirendi 
pontként  tárgyalja  a  „Javaslat  a  Parkhaus  Magyarország  Kft.-vel  kötendő  adásvételi  szerződés 
jóváhagyására” című  előterjesztést,  22.  napirendi  pontként: „Javaslat  a  „GeoTur-A Novohrad-
Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  kiemelt  turisztikai  projekt  „Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című 
megállapodás  módosításához  szükséges  döntések  meghozatalára”  című  előterjesztést,  illetve 
javasolja  a  tárgysorozatból  levenni a  meghívóban  17.  napirendi  pontként  szereplő  „Javaslat  a 
Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/1) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes 
bérleti  díjon történő hasznosítására” című előterjesztést,  mert  a leendő bérlő visszavonta bérleti 
szándékát. 

A közgyűlés 14 igen szavazattal fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ 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

2./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.
(II.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

3./ Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

4./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester



5./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője

6/a. Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vendel Zsolt, a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

6/b. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 2014. évi prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6/c. Javaslat  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  gazdasági-  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesei  2014.  évi 
prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a VGÜ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóhelyettese 
- a VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettese 
- a VGÜ Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a VGÜ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

7/a. Javaslat  a  Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság 2014.  évi 
üzleti tervére
Előterjesztő: Sári Sándor, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

7/b.  Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2014.  évi 
prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke
- a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója

8/a. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Lóska János, a   Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.ügyvezető elnöke 

8/b. Javaslat a  Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Lóska János, a   Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.ügyvezető elnöke 
A napirend tárgyalásához meghívott:
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  könyvvizsgálója

9./ Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására irányuló 
pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

10./ Javaslat a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
A napirendi pont tárgyalásához meghívott: Serfőző Imre, a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr 
Egyesület elnöke 

11./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
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12./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-
0003 számú pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

13. / Javaslat  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  programban  történő 
részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

14./ Javaslat a Salgótarján, Rónai út 47. (hrsz.: 11420/2) szám alatti ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15./ Javaslat a Salgótarján, Acélgyári út 38. fsz.1. (3507/14/A/1 hrsz.) és Salgótarján, Kőbánya út 
38. (01006/18 hrsz.) szám alatti lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség (Ybl Miklós út 51.) kedvezményes bérbeadására 
szociális bolt működtetése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

17./ Javaslat a Tarján Glass Kft. részére történő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

18./ Javaslat az egykori salgótarjáni zsinagóga helyét jelölő emléktábla felállításához szükséges 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

19./ Javaslat  a  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  megbízási  szerződés  alapján  történő 
működtetésére
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

20./ Javaslat az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

21./ Javaslat a Parkhaus Magyarország Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

22./ Javaslat  a  „GeoTur-A Novohrad-Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése”  című kiemelt 
turisztikai  projekt  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  támogatásban  részesített 
projekt  megvalósítására”  című  megállapodás  módosításához  szükséges  döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula,  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

ZÁRT ÜLÉS:

23./ Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozatok elleni fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

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

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.
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1./ 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 módosítás lényegi elemei hasonlóak, mint minden hónapban, ami 
az előirányzatok közötti átcsoportosításokat jelenti, a különböző feladatokról, mint Közművelődés, 
Civil,  Oktatás,  valamint  az  Általános  tartalékról  az  időközben  történt  döntések  értelmében 
előirányzati  átcsoportosítások  jelennek  meg  a  rendelet-módosításban;  az  intézmény  vezetők 
kezdeményezésére  a  tavalyi  pénzmaradvány  igénybevételének  rendezése  jelenik  meg;  a 
Funkcióbővítő város rehabilitáció soft tevékenységéhez kapcsolódóan a Népjóléti Bizottság áprilisi 
ülésén újabb 2 pályázat támogatásáról döntött, ennek az előirányzati rendezése jelenik meg; a 2014. 
március 30-án megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választásának  lebonyolításához, 
illetve  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának lebonyolításához  kapott  támogatás 
előirányzati  rendezése;  a  térfigyelő  rendszer  működtetéséhez átadandó  11.000  eFt  támogatás 
rendezése;  az  egyházi  tulajdonban  lévő,  Salgótarján,  Rákóczi  út  24.  sz  alatti  templom  előtti 
lépcsősor  balesetveszélyének  megszüntetése  érdekében  a  kiviteli  tervek  elkészítését,  a  tervezői 
szerződést az önkormányzat köti meg a tulajdonosi jognyilatkozat birtokában, ennek az összesen 
432 eFt-nak az előirányzati rendezése történik meg a módosításban; az e-útdíj bevezetése miatti  
bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesült az önkormányzat, ennek 
előirányzati  rendezése;  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  helyi  sajátosságokra  épülő 
közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36 
millió  Ft  önerőt  biztosít  az  önkormányzat,  melynek  előirányzati  rendezése  jelenik  meg  a 
módosításban; és 172 fő foglalkoztatására kapott az önkormányzat támogatást, amihez 14 millió Ft-
os önkormányzati önerő szükséges, ennek rendezése jelenik meg a rendelet-módosításban. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 14/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013.(II.21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szakfeladat rendszer változása miatt volt szükség a módosítás 
előkészítésére.  A besorolás  indokolttá  teszi  a  Működési  Szabályzatunk módosítását,  ugyanakkor 
aktualizálni  kellett  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  megállapodásokat  tartalmazó 
mellékleteket  is,  illetve a  bizottsága  összetételének változása is  szükségessé  tette  a  rendelkezés 
módosítását.

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

A közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
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(A 15/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2014.  január  1-jével  változtak  az  államháztartásról  szóló 
jogszabályok a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan. A 
már említett kormányzati  funkció kódok  alkalmazásának előírásán túl  megszűnt  a  költségvetési 
szervek gazdálkodási besorolása, ezért az önkormányzati intézmények alapító okiratait módosítani 
szükséges. A Magyar Államkincstár jelezte, hogy csak az előterjesztésben szereplő formában tudják 
elfogadni  a  módosítást,  és  kérték,  hogy ami  automatikus  változás  ne  kerüljön  be  az  egységes 
szerkezetbe.  A  Magyar  Államkincstár  és  a  Polgármesteri  Hivatal  munkatársai  a  szükséges 
módosítások  átvezetésének  módját  illetően  eltérő  álláspontot  képviselnek,  azonban  annak 
érdekében,  hogy  a  változásokat  a  Kincstár  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  június  1. 
napjával bejegyezzék, az ülést megelőzően új előterjesztést kellett kiosztani. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 89/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratát az 1.melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés utasítja Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában,  valamint  egyéb  dokumentumaiban  a  módosításokat 
vezesse át.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Dornyay Béla  Múzeum Alapító  Okiratát  a  2. 
melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Alapító Okiratát a 
melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 
Alapító Okiratát a 4. melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal
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6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda Alapító Okiratát az 
melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Csarnok- és Piacigazgatóság Alapító Okiratát a 6. melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

8.  A Közgyűlés  utasítja  a  3-7.  pontokban foglalt  intézmények igazgatóit,  hogy az intézmények 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában,  valamint  egyéb  dokumentumaiban  a  módosításokat 
vezessék át.
Felelős: intézmények igazgatói
Határidő: azonnal

9.  A  Közgyűlés  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Telek László a Közgazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2014. június 6

4./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítását 
egyrészt az önkormányzati SZMSZ módosításánál említett jogszabályváltozás indokolja, másrészt a 
Hivatal szervezeti egységeiben bekövetkezett változásokat is, mint pld. a hivatal összetétele, belső 
létszámváltozás szükséges átvezetni. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az SZMSZ-ben a 
Polgármesteri  Hivatal  szakágazati  besorolása  helyesen  „Helyi  önkormányzatok  és  társulások 
igazgatási tevékenysége.”

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 90/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
A Közgyűlés  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát az 1.melléklet szerint módosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  gyermekvédelmi  törvény  kimondja,  hogy  a  települési 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig 
átfogó értékelést készít,  amelyet a Közgyűlés megtárgyal. Jelen előterjesztéssel ezen jogszabályi 
kötelezettségnek  tesz  eleget.  A tájékoztató  tartalmazza  többek  között  az  önkormányzat  által  a 
gyermekvédelmi rendszer keretében biztosított pénzbeli, természetbeni ellátások, a jegyzői hatósági 
intézkedések 2013. évi alakulását, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 2013. évi 
működését. 

A Népjóléti Bizottság többsége támogatta a tájékoztató elfogadását. 

Dr. Bercsényi Lajos: Köszönetet mond az e téren dolgozóknak a korrekt munkáért és a tájékoztató 
alaposságáért, ami meggyőződése szerint példaértékű. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.

6/a. Javaslat  a  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vendel Zsolt, a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

6/b. Javaslat  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatói  2014.  évi  prémiumfeladatainak 
kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6/c. Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. gazdasági- és vállalkozási igazgatóhelyettesei 2014. évi 
prémiumfeladatainak kiírására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a napirend tárgyalásához meghívott vendégeket.  A VGÜ 
Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, mely a társaság jövőbeni elképzeléseit foglalja 
össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi. Tartalmazza mindazon információkat, 
amelyek  egy  vállalkozás  működtetéséhez  szükségesek.  A  közgyűlés  2010-ben  megalkotta  az 
önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, 
vezető állású munkavállalói és a Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének 
főbb elveiről, annak rendszeréről szóló, javadalmazási szabályzatokat. A szabályzatok értelmében 
az ügyvezető igazgató és a vezető állású munkavállalók prémiumfeladatainak kiírása a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. A cég esetében a feladatok meghatározása a mai ülésen történik meg. 

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

Dóra Ottó: Ügyrendi javaslattal él. Kéri, hogy az előterjesztés 6.b) pontjában szereplő határozati 
javaslat 1. és 2. pontjáról, azaz az új és a régi ügyvezető igazgató prémiumfeladatainak kiírásáról 
külön-külön szavazzon a közgyűlés. 
Az előterjesztés egy nullás működést vizionál erre az esztendőre. Látszik az előterjesztésből, hogy a 
a rezsicsökkentés 54 millió Ft kiesést jelent a VGÜ-nek, és az állam különböző jogcímeken az előző 
időszakhoz képest, ami akkor 60-70 millió volt, ebben az évben 150 milliót meghaladó összeggel 
terheli meg a céget. Ez az összeg a lerakási díj, és az e-útdíj, ami jövőre már 200 millió lesz. Az 
üzleti terv nullás, mert a cég reményei szerint a pályázatból, a kompenzációból vissza fog jönni ez 
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az elvont 154 millió Ft vagy ennek egy része, miközben lehet tudni, hogy az állami kompenzáció az 
ország egészére vonatkozóan, az ország egészére kivetett tehernek körülbelül a negyed része, tehát 
25%-nyi  kompenzációs  pénz  van  a  100%  elvonás  fedezésére.  Amennyiben  Salgótarjánnak 
szerencséje  van  a  cég  majd  megkapja  a  100%-ot.  Az  látszik,  hogy olyan  vélelmezett  bevételt 
szerepeltet a cég a nullás eredmény kiadásához, aminek a megvalósulása kétséges, hiszen még a 
pontos pályázati kiírás szövege sem ismert. A cégnek a következő években jelentős, egyre növekvő 
problémákkal  kell  szembenéznie,  miközben  szükség  lenne  a  cégnek  olyan  fejlesztések 
végrehajtására,  amelyek  elengedhetetlenek,  így  például  a  járműpark  fejlesztése.  Kérése 
polgármester  asszony  felé,  hogy akár  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségén  keresztül,  akár  az 
önkormányzati  érdekképviseleteken keresztül próbáljanak meg nyomást gyakorolni a kormányra 
atekintetben,  hogy  csökkenjen  a  lerakási  díj  mértéke,  vagy  az  állam  a  25%-nak  a  duplájára, 
háromszorosára emelje a kompenzációs lehetőséget.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város vezetésének a cégek fenntartása, a cégek jó üzemeltetése a 
célja,  nem hiába születtek azok a döntések,  amelyeket az elmúlt  két évben hozott  a közgyűlés. 
2006-ban  több  cég  párhuzamosan  látott  el  feladatokat,  működésük  nem  volt  hatékony.  Olyan 
cégstruktúra kialakítása volt a cél, amely működőképes, a párhuzamosságokat elkerüli, ugyanakkor 
olyan költséghatékonysággal működnek, amelyeket már a 2013-as esztendő beszámolói  igazolnak. 
A VGÜ Kft. is egy profiltisztításon ment keresztül, hiszen korábban olyan üzemeltetési feladatokat 
végeztek, amelyek elvitték azt a profitot is, amit a hulladékgazdálkodás ágán a cég megtermelt. 
A cégnek komoly szerepe volt a hulladékrekultivációs pályázat előkészítésben, és komoly feladata 
lesz  a  megvalósításban  is.  A másik  fontos  feladata  a  cégnek  a  hulladékgazdálkodási  rendszer 
kiépítése,  ahol a megállapodás értelmében a teljes térségben a VGÜ Kft. a szállító.  Salgótarján 
nyertes olyan szempontból, hogy ide kerülnek azok a hulladékok, amelyeknek a válogatása, további 
hasznosítása a cég feladatkörébe fog tartozni,  ezáltal  a cég tovább erősödik.  Ez a több milliárd 
értékű pályázat a VGÜ Kft.-t fogja erősíteni. A felvetés másik része a rezsicsökkentés, az állami 
kompenzáció  kérdése.  Senki  nem vitathatja  a   rezsicsökkentés  hatását  az  emberek  mindennapi 
életében. A város vezetése arra  esküdött  fel,  hogy egy várost  szolgál,  az itt  élőket szolgálja.  A 
nonprofit cég létrehozásával azt is figyelembe kellett venni, hogy az emberek érdekeit szolgálva, 
adott  esetben a  cég  érdekei  csorbulnak.  Az állami  kompenzációról  akkor  érdemes  beszélni,  ha 
megérkezik. A Salgó Vagyon Kft.-nél, a távhőszolgáltatásból rezsicsökkentés miatt kieső összegek 
is teljes mértékben megtérültek az állami kompenzáció során. 

Méhes András: A VGÜ Kft.-vel kapcsolatos döntéseket frakciója mindig támogatta. Szükség volt 
a  két  nagy rendszerbe  való  bekapcsolódásra,  aminek  egyik  követelménye  volt  a  profiltisztítás. 
Ugyanakkor  a  jelenlegi  terhek,  amelyek  részben  a  bevételkiesésből,  részben  a  különféle 
járulékfizetésből adódnak évről évre növekednek az állami jogszabályok alapján, ráadásul az elmúlt 
évben  21  millióval  nőtt  a  cég  kintlévősége.  Véleménye  szerint  a  157  millió  Ft-ot  bizonytalan 
bevételként kezelni és ezzel egy nullás üzleti tervet készíteni nagyon kockázatos. A város érdeke az, 
hogy  minél  hamarabb  megszülessen  a  kormányzati  döntés,  és  minél  hamarabb  kompenzálásra 
kerüljön az önkormányzati cég részére ez a fajta többletkiadás. Csatlakozik Dóra Ottó képviselő úr 
javaslatához,  valamilyen  érdekérvényesítési  szerven,  érdekérvényesítési  csoporton  keresztül 
kezeltetni kell ezt a problémát. 

Dóra Ottó: Polgármester Asszony válaszára reagálva elmondja, hogy a hulladéklerakási díj 6000 Ft 
tonnánként és ez 12.000 Ft-ra fog emelkedni a következő két évben, hiszen 3-3 ezerrel emelkedik. 
Minél  magasabb  lesz  a  begyűjtött  hulladék,  annál  több  lesz  a  ráfizetés,  mert  jelenleg  a 
hulladéklerakási díj  nem nyereséges. Azaz, ha több lesz a hulladék, akkor többször 6000 Ft-ot, 
majd 9000, majd 12000 Ft-ot kell befizetnie a cégnek. A rezsicsökkentés lakosságot érintő részét 
soha nem vitatta, csupán azt jelezte, hogy bevétel kiesést okoz, így nincs lehetőség fejlesztésre,új 
gépek beszerzésére, felújításra. A cégek racionalizálása nem része az üzleti tervnek. Ugyanakkor 
nem tekinti racionalizálásnak azt, amikor egy cég amortizációt sem tud elszámolni. Jelzi, hogy a 
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VGÜ Kft. a szelektív hulladékot a négy különböző kukából egy szemetesautóba gyűjti. Léteznek 
már olyan hulladékgyűjtő autók, amik a  szelektálást megoldják. 

Eötvös  Mihály: A  kompenzációval  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  400  millió  Ft  fölötti  kompenzációs  kérelmet  nyújtott  be,  mely 
véleménye szerint nyugodtan vállalható, ezt  a cég meg fogja kapni.  Az üzleti  tervben ennek az 
összegnek kb. 36%-a lett beépítve. A lerakási illetékkel kapcsolatban elmondja, hogy valóban tavaly 
3000 Ft volt, idén 6000 Ft, a  következő évben 9000 Ft lesz, csak közben az önkormányzat egy 
beruházást készít. A beruházás értelmében a lerakott szemét, vagyis a beérkezett szemét 20%-a fog 
a lerakóba kerülni, a többi szétválogatásra megy. Tehát ha megvalósul a beruházás, akkor a lerakási 
illeték csökkenni fog. A támogatással kapcsolatban elmondja,  hogy a hulladékgazdálkodás esetében 
egyrészt  2  milliárd  900  millió  Ft-os  pályázatot  nyert  az  önkormányzat,  aminek  92%-a  állami 
támogatás, 8%-a önrész. Tájékoztatja a közgyűlést arról is, hogy újabb 107 millió Ft-ot nyert a  
város önerőre.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda  :   Megkéri  ügyvezető  igazgató  urat,  hogy  a  szelektív 
hulladékgyűjtésre adja meg a szakmai választ.

Vendel Zsolt: Osztja alpolgármester úr véleményét. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 
elmondja, hogy valóban úgy tűnhet a városlakók számára, hogy a cég a kommunális hulladékkal 
együtt szedi össze a szelektív hulladékot is, mert hasonló a kukásautó. Két éve a hulladéklerakón 
parkoltatják a szelektív hulladékgyűjtő autót, ami csak szelektív hulladékot gyűjt, semmi mást. Így 
nem keverednek a hulladékok, nem kell kitisztítani,  kimosni előtte,  utána,  mert csak szelektívet 
gyűjtenek  vele.  Ha valaki  azt  látja,  hogy az  egész  szemét  vegyítve  kerül  a  kocsiba,  az  annak 
köszönhető,  hogy  egyes  lakók  kommunális  hulladékot  dobnak  a  papírgyűjtőbe  vagy  a  pet 
palackosba.  Ezt  a  tényt  a  szállítók  jelzik  a  szállítási  részleg  felé,  és  nem  öntik  a  szelektív 
gyűjtőautóba a szemetet. Ezt követően a szállítási részleg kukásautója kimegy az adott területre és 
felönti a kommunális hulladékba ezt a szelektív szigeten összekeveredett hulladékot. Sajnos vannak 
olyanok, akik például a papíros kukába vegyes hulladékot dobnak, amit a cég nem kever össze. Ezt 
láthatják a lakók, amikor ilyen jellegű jelzéssel élnek. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Megköszöni igazgató úr válaszát  és javasolja,  hogy a szelektív 
hulladékot gyűjtő autót matricázzák föl.

Fenyvesi Gábor: Alpolgármester úr által mondottakhoz hozzáfűzi, hogy nyugodjon meg mindenki, 
ugyanis a FIDESZ-KDNP-t bízták meg a választók nagy többséggel, hogy az országot irányítsák az 
elkövetkezendő 4 évben. Ennek az egyik előnye, hogy nem kell nyomást gyakorolni a Kormányra, 
hanem kihasználva  a  Fidesz  Kormányzat  Fidesz  Önkormányzat  előnyét,  amit  annak  idején  az 
MSZP-nek nem sikerült, a felvetődő kérdésekben egyeztetnek és nagyrészt megoldást is találnak. 
Véleménye szerint Polgármester Asszony érdekérvényesítő képessége igen jó volt az elmúlt 4 évben 
mind  a  kiemelt  támogatások,  mind  a  pályázati  források  tekintetében.  Ahogy  eddig  konzultált 
polgármester asszony, ezután is meg fogja tenni. A város pénzügyi helyzetét pedig az ez évi, illetve 
a tavalyi költségvetés jól mutatja, hiszen a város saját forrásból épít utakat, játszótereket. Fontosnak 
tartja a rezsicsökkentést, véleménye szerint az, hogy a FIDESZ-KDNP Kormánya van az országnak 
biztosíték arra, hogy ez a rezsicsökkentés megmarad. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Dóra  Ottó  képviselő  úr  ügyrendi  javaslata  a  következő  téma 
szavazás előtt. A képviselő úr javaslata az volt, hogy a 6/b pontban szereplő ügyvezető igazgató 
2014.  évi  prémium  feladatának  kiírásáról  szóló  határozati  javaslatokról  külön  szavazzon  a 
közgyűlés. Az 1. pont Bodnár Benedek volt ügyvezető igazgató prémium feladatait, a 2./ pont pedig 
Vendel Zsolt új ügyvezető igazgató prémium feladatait írja ki. Miután a 2014-es esztendő első 4 
hónapjában  Bodnár  Benedek  volt  az  ügyvezető,  a  következőkben  pedig  Vendel  Zsolt  ezért  a 
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városvezetés úgy ítélte meg, hogy így korrekt az előterjesztés összeállítása.  Az ügyrendiről vita 
nélkül dönt a Közgyűlés. Képviselő úr ügyrendi javaslatát teszi fel szavazásra. 

A közgyűlés 5 igen és 9 nem szavazattal nem fogadta el az ügyrendi javaslatot.

A közgyűlés az előterjesztés a) pontjában a Kft. üzleti tervéről döntött.  

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

Szám: 91/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2014. évi üzleti tervét a melléklet 
szerint 0 ezer Ft adózott eredménnyel fogadja el. 
Felelős:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése 

A b) pontban a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 2014. évi prémiumfeladatainak kiírásáról 
döntött a közgyűlés. 

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

Szám: 92/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a társaság volt ügyvezető igazgatója, Bodnár Benedek részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a  társaság  ügyvezető  igazgatója,  Vendel  Zsolt  részére  2014.  évre  a  2.  melléklet  szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A c)  pontban  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  gazdasági-  és  vállalkozási  igazgatóhelyettesei  2014.  évi 
prémiumfeladatainak kiírásáról döntött a közgyűlés. 

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

Szám: 93/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a társaság gazdasági igazgatóhelyettese, Susán Tiborné részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 
a társaság vállalkozási igazgatóhelyettese, Nagy László részére 2014. évre a 2. melléklet szerinti 
prémiumfeladatokat írja ki. 
Határidő: a társaság következő taggyűlése 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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7/a. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
évi üzleti tervére
Előterjesztő:  Sári  Sándor,  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatója

7/b.  Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2014.  évi 
prémiumfeladatainak kitűzésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  az  ülésen  megjelent  Cseklye  Károly  urat,  a  Kft. 
könyvvizsgálóját. Az előző napirendhez hasonlóan az előterjesztés több részből áll. Az első rész az 
üzleti tervet, a második a prémiumfeladat kitűzést tartalmazza. Ennél a napirendnél nincs c) pont, 
mert annyira kicsiny a cég tényleges létszáma, hogy nincsenek helyettesek.

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  a  Népjóléti  Bizottság  8  igen  szavazattal  
támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Dóra  Ottó:  Az elmúlt  évi  beszámoló  szerint  Salgótarjánban  2000  fölötti  polgártárs  vett  részt 
közmunkában. Figyelembe véve, hogy ez átmenti megoldás, akkor egyrészt ez egy nagyon magas 
szám, másrészt pedig még mindig messze áll attól, amennyi rászorult, erre kényszerülő ember van a 
városban. Kiderült, hogy ez 2000-es számadat tulajdonképpen 400 fős átlagos létszámot takar. Tehát 
a 2000 ember fejenként és átlagosan 2 hónapot töltött közmunkával, a 12-ből 2 hónapon keresztül 
átlagosan kapta a 47.000 Ft-ot, a többi 10 hónapban szociális juttatásban 22.800 Ft-ban részesültek. 
Ez  az  idei  üzleti  tervből  derült  ki,  ahol  548  fő  közfoglalkoztatása  jelenik  meg  május  15.  és 
szeptember 30. között.  Véleménye szerint ezek a közmunkák az őszi választások után már nem 
lesznek annyira fontosak, mint ahogy az április 6-i választások után is megszűntek. Felmerül benne 
a  kérdés,  hogy  mi  fog  történni  ezekkel  az  emberekkel,  mert  szociális  juttatást  is  csak  akkor 
kaphatnak,  ha  megszerzik  az  előírt  jogosultsági  időt.  Kérdése,  hogy  az  üzleti  tervben  látható 
létszámon kívül a következő időszakban van-e már olyan információ a városvezetés birtokában, ami 
ezt a létszámot meg tudja többszörözni egy esetleges újabb pályázat alkalmával.  

Eötvös Mihály: Képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja,  hogy 2014. első 4 hónapjában 
1200  ember  volt  a  Foglalkoztatási  Kft.  alkalmazásában.  2014  május  1-től  folyamatosan  van 
feltöltve a létszám 544 fővel. 2014. szeptember 1-től újabb pályázati  lehetőség nyílik. Egyrészt, 
akik  jelen  pillanatban  dolgoznak,  azoknak  a  munkaügyi  központ  meghosszabbítja  a 
foglalkoztatását,  másrészt  2014.  szeptemberétől  újabb  START pályázatot,  közmunka  pályázatot 
lehet  beadni.  Remények  szerint  a  bontásra  és  épületek  felújítására  újabb  200  embert  fog 
foglalkoztatni a Foglalkoztatási Kft. Elmondja, hogy a városvezetésen belül 2006. óta foglalkozik a 
közfoglalkoztatottakkal, emiatt furcsának tartja képviselő úr kérdéseit. Emlékei szerint 2006-2010. 
között  az akkori  kormány lényegesen kevesebb ember foglalkoztatására adott  lehetőséget.  Éves 
szinten 200-300 ember volt foglalkoztatva 28.500 Ft-ért. Jelenleg akik 4-5-6 hónapot ledolgoztak, 
nem biztos, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jönnek vissza, mert van annyi ledolgozott 
munkanapjuk,  hogy  munkanélküli  segélyt  kapjanak.  Az  év  első  felében  2000  ember  volt 
foglalkoztatást helyettesítő támogatáson, de volt már olyan időszak, amikor 1000-1200 ember volt 
foglalkoztatás  helyettesítő  támogatáson.  Véleménye  szerint  aki  szeretne  dolgozni,  annak  van 
lehetősége  közmunkaprogramban részt venni. A bérviszonyokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
Kormány  jóvoltából,  az  adó  törvények  megváltoztatása  révén,  vannak,  akik  a  családi 
adókedvezmény igénybevételével a bruttó bért megkapják nettó bérként. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Fontosnak tartja  elmondani,  hogy 300 fő körül  van azoknak a 
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száma,  akik a gazdaságban el  tudtak helyezkedni,  hiszen a vállalkozások folyamatosan figyelik 
őket, és a  jól dolgozó közfoglalkoztatottakat alkalmazzák. 

Dóra Ottó: Emlékszik rá, hogy mennyi volt az akkori közmunkások juttatása nettóban, mindenféle 
trükk  és  családi  kedvezmény  nélkül.  A  mostani  kedvezmények  a  2-3  gyerekes  családoknak 
kedveznek, de nettó 70.000 forintból egy több gyerekes családnak így sem lehet megélni. Kevesebb 
volt a közmunkára szoruló abban az időben, és több,  más, nagyobb mértékű szociális juttatás volt. 
Abban  egyetért,  hogy jobb,  ha  valaki  tevékenykedik  az  adott  támogatásért  cserébe,  feltéve,  ha 
egészsége megengedi. Azt azonban vitatja, hogy ennyi lenne a rászoruló a városban. Alpolgármester 
úr hozzászólásában azt mondta, hogy januártól áprilisig 1200 fő foglalkoztatása történt meg, ez 
jelenleg 574 fő, ami kevesebb, mint a fele. Kérdése arra vonatkozott, hogy a közmunkára jogosult 
közel 3000 emberből mennyien vannak,  akik adott időszakban legalább nettó 47.000 és 67.000 
forint  közötti  összeget  megkerestek,  és  megkapta  rá  a  választ  is,  hogy szeptember  1-től  újabb 
pályázat  várható.  Azaz  kb.  3000  főből   500-an  tudnak dolgozni,  a  többiek  vagy álláskeresési 
járulékot  kapnak,  vagy  ha  szerencséjük  van,  akkor  a  Munkaügyi  Központtól  munkanélküli 
támogatást. A tavalyi számokból kiindulva átlagosan 2 hónapot sikerült dolgozniuk a rászorulóknak. 
Véleménye  szerint  ahhoz,  hogy  valaki  munkanélküli  járadékra  jogosult  legyen,  többet  kell 
dolgoznia 2 hónapnál.  Az átlagos 2 hónap azt mutatja, hogy sokan nem kerültek vissza ebbe a 
programba. Nyilván nehéz  2500 embernek értelmes munkát adni, de arra kellene törekedni, hogy 
ne csak az adott választásokra készülve legyen a képzések létszáma felturbózva 2000, 3000, 4000 
főre  olyan   szakmákban,  amelynek  egy részéről  mindenki  tudja,  hogy soha  nem fognak tudni 
elhelyezkedni a képzésről kikerültek. Folyamatos pénzkereseti lehetőségre van szükség azoknak a 
szerencsétlenebb sorsú városlakó társaknak, akik a munkaerőpiacon több oknál fogva nem tudnak 
elhelyezkedni. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 2010-2014. között regnáló Kormány számos olyan döntést hozott, 
mely a családok sorsát segíti.  Például a családi adókedvezmény vagy GYED extra intézménye. 
Véleménye szerint pont a több gyermekes családok azok, amelyeknek nem 70.000 forintból kell 
tengetni az életüket. Igaz, hogy a 2010-2014. közötti időszak alapelve teljesen ellenkezett a 2010. 
előtti kormányzat alapelvével, miszerint lehetőség szerint a segélyt teljes egészében visszaszorítani, 
lehetőség szerint minél kevesebb embernek kelljen segélyből élnie. Felháborítónak tartotta azt az 
intézkedés sort, mely szerint a segélyezés majdnem elérte a minimálbért, az embereknek segélyt 
osztottak, hogy manipulálhatók legyenek. A mostani kormányzat munkát ad az embereknek, hogy a 
társadalom megbecsült tagjainak érezhessék magukat. Azért vannak a képzések is, hogy akiknek 
korábban  nem  sikerült  az  alapvető  kompetenciákat  megszerezni,  azokat  pótolhassák. 
Pedagógusként a gyerek oldaláról megközelítve jónak tartja, hogy a gyerek azt látja otthon, hogy a 
szülőnek reggel csörög a vekker, felöltözik és elmegy otthonról.  Tanul, könyvet vesz a kezébe. A 
salgótarjáni  példa  is  bizonyítja,  hogy  az  emberek  hálásak,  megköszönik,  hogy  egyáltalán 
dolgozhatnak.  Köszönet  illeti  meg  Sári  Sándor  ügyvezető  igazgató  urat  a  feladatok 
meghatározásáért,  a  célok    kitűzésért  és  köszönet  jár  Eötvös  Mihály  alpolgármester  úrnak  a 
Belügyminisztérium  és  a  Munkaügyi  Központ  szakembereivel  folytatott  küzdelmeiért,  hogy 
elfogadják azt a feladatot, amit az önkormányzat helyi érdekű munkaként jelölt meg. Például az 
utaknak, járdáknak, a lépcsőknek a javítását karbantartását, felújítását és a bontást. Összefoglalva 
elmondható, hogy az alapvető szemléletben van a különbség. Véleménye szerint a Salgótarjánhoz 
hasonló térségekben állami beavatkozással kell munkalehetőséget adni, ahol nem a profit termelése 
a cél. 

Dóra  Ottó:  A  tények  rögzítése  végett  elmondja,  hogy  2500  városlakónál  lenne  indokolt  a 
közmunkában való részvétel. Szeptember 30-ig 548 vesznek ebben részt, 1952-en nem. 

A polgármester asszony által mondottakhoz reagálva elmondja,  hogy a „segélyt adtunk mert úgy 
lehet  manipulálni”  gondolatot  viccesnek tartja,  ennek megfelelően viccesen válaszol.  A mostani 

12



kormány, városvezetés közmunkát ad és ezzel fenyegeti adott esetben a polgárokat, hogyha nem 
úgy viselkedik,  akkor nem kap közmunkát. A lényeg, hogy 2000 fő salgótarjáninak nem jut az 
elkövetkezendő  4-5  hónapban  más  csak  valamilyen  helyettesítő  huszonezer  forint,  míg  azt  a 
tájékoztatást, mely szerint  300 volt közmunkás talált munkahelyet a piacon vagy a közszférában 
vagy  a  reálgazdaságban,  elfogadja.  Nyilván  vagy  egy  másik  szám,  ami  azt  mutatná,  hogy 
ugyanennyi idő alatt hányan kerültek ki ugyanebből a közegből. Abban az esetben lesz a mérlegnek 
két oldala, ha ez a szám is ismert lesz. 
Kellemetlen  szituációnak  tartja  a  televízióban  vetített  közmunkások  hálálkodását,  akikről  egy 
bekapcsolva  hagyott  mikrofon  felvétele  alapján  kiderült,  hogy  nem  is  igazi  közmunkások. 
Szomorúnak tartja, hogy ilyeneket mutatnak be a televízióban, hogy elégedettek az emberek,  mert 
közmunkát kapnak, lesz havi 47.000 vagy 70.000 forintjuk. 
A családok segítésére reagálva megjegyzi, hogyha 70 bruttó valami, az 70 nettónál nem lehet több, 
hogyha  86.000  adókedvezménye  van  akkor  sem.  Katasztrofális  vélekedésnek  tartja  azt,  ha 
polgármester  asszony  és  párttársai  úgy  gondolják,  hogy  Magyarországon  vagy  bármelyik  más 
országban nullára lehet csökkenteni a szociális juttatásokat. Hiszen ebben az esetben nem csak a 
munkanélküli  emberekről  van  szó,  hanem beteg  emberekről,  fogyatékos  emberekről  is.  Abban 
egyetért, és az előző Kormány is megtehette volna, hogy szociális támogatás helyett, valamilyen 
értelmes elfoglaltsággal járó tevékenységre adják a pénzt.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Nem  azt  mondta,  hogy  nullára  lehet  csökkenteni  a 
munkanélküliséget, hiszen tudvalévő, hogy vannak olyan főleg egészségügyi problémával küzdő 
emberek, akiknek különböző szociális járandósága van. Éppen a FIDESZ-KDNP kormány volt az, 
amely megváltoztatta a korábban sok visszaélésre lehetőséget adó rendszert. A korábbi kormány 
nyugdíjrendszerben látta el a szociális ellátásokat is. Az emberek április 6-án erre a szemléletbeli  
különbségre adták voksukat. 

Eötvös Mihály:  Az üzleti terv és beszámoló nem azt tartalmazza, hogy 2300 embert 12 hónapon 
keresztül foglalkoztatnak, hanem azt, hogy 2300 ember fordult meg a cégnél munkaviszonyban. 
Nem igaz, hogy átlagosan 2 hónapot voltak foglalkoztatva az emberek, mert nagy részük általában 
4-6, de volt aki 8 hónapon keresztül volt foglalkoztatva. Annak, aki szeretne dolgozni, lehetősége 
volt  arra,  hogy  miután  befejeződött  az  egyik  program az  újonnan  induló  programban  is  részt 
vegyen. Jelenleg is  vannak olyanok, akik majdnem folyamatos közfoglalkoztatásban dolgoznak. 
Ugyanakkor szakképzett  munkaerőt  nem tud kiközvetíteni  a  Foglalkoztatási  Kft.  Nagyon nehéz 
olyanokkal  közfoglalkoztatást  vagy  szakmunkát  végeztetni,  aki  a  nevét  sem  tudja  leírni.  A 
kompetenciaképzésen  kiderült,  hogy  nagyon  sok  ilyen  ember  van.  Sajnos  arra  is  van  példa, 
bejelentkeztek a képzésre, majd 1 hónap múlva betegállományba mentek. Komoly veszteségeket 
okozva a Foglalkoztatási Kft.-nek, mert a betegállományt a Foglalkoztatási Kft.-nek kell fizetni, 
aminek a költségét a Munkaügyi Központ nem téríti meg. Egyetért azzal, hogy 2300 embernek nem 
lehet  folyamatosan  értelmes  munkát  adni.  Képviselő  úr  kérésére  előkeresteti,  hogy 2006-2010. 
között hány ember volt közfoglalkoztatásban, illetve 2010. óta hányan voltak. Véleménye szerint a 
Szocialista Kormány meg a Fidesz Kormány közfoglalkoztatással kapcsolatos lépéseit össze lehet 
hasonlítani. 

Dóra Ottó: Az átlag 2 hónapos közfoglakoztatásra bizottsági ülésen kérdezett rá, hogy jól számolta-
e  és  erre  kapta  azt  a  választ,  hogy  igen.  Emiatt  emlegeti  a  2  hónapos  átlag  foglalkoztatást. 
Alpolgármester úr említette, hogy vannak olyanok a képzéseken, akik a nevüket sem tudják leírni. 
Véleménye szerint ez a probléma ebben a városban, térségben is előbb-utóbb komoly gondokat fog 
okozni, amivel az illetékes politikai, szakmai, társadalmi csoportoknak szembe kell nézniük.

Sári Sándor: Kiegészítésként elmondja, hogy Salgótarjánban nemcsak a Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.  foglalkozik  közfoglalkoztatással.  A pontos  adatok a  Munkaügyi  Központtól  beszerezhetők. 
Több száz közfoglalkoztatottat alkalmaznak a például a kórházban, Ipolyerdőnél, Közútnál, Vízügyi 
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Igazgatóságnál. A tavalyi átlagos foglalkoztatási létszám 499 fő volt, az átlagos foglalkoztatási idő 
meghatározásánál sokféleképpen lehet számításokat végezni. Azzal,  akinek január végén letelt  a 
foglalkoztatási  idő,  úgy számolt  a  cég,  mintha  1  hónapot  dolgozott  volna.  Azok,  akik  munkát 
találtak általában rövidebb ideig voltak foglalkoztatva.  Így jött  ki az átlagos foglalkoztatási  idő, 
amit pontosan meg fog nézetni. A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit  Kft.,  500-600 főnek az 
értelmes foglalkoztatását tudja megoldani. 
A német  tv  felvétellel  kapcsolatban elmondja,  hogy  12 ember  dolgozott  a  Munkaügyi  Bíróság 
épülete előtt. A cégnek 3 kőművese van. A helyszínen 12 ember volt, abból a 3 kőművesből 2 ember 
volt  aki  dolgozott,  a  többi  közmunkás  volt.  Sajnálatosnak  tartja  az  ilyen  jellegű  tájékoztatást, 
ráadásul aki pontos információt tudna adni az ügyben, azt nem kérdezik meg. 

Fenyvesi  Gábor: Arcátlanságnak tartja,  hogy a 2006-2010.  közötti  időszakot  összehasonlítva a 
2010-2014. közötti időszakkal a városvezetést kérik számon a közmunka programmal kapcsolatban. 
Véleménye  szerint  2006-2010.  között  a  „nyitott  szemafor”  programokon,  meg  a  hivatali 
közfoglalkoztatáson kívül nem emlékszik más foglalkoztatási programra. Meg lehet nézni az akkori 
munkanélküliek számát és a 2010-2014. között nyilvántartott munkanélkülieket. 2006-2010. között, 
mikor szocialista országgyűlési képviselő meg szocialista kormány volt, a városi pályázatok nem 
nyertek.  Kiemelt  kormányzati  támogatás  30  millió  forint  érkezett  a  városba  az  említett  nyitott 
szemafor  programon  keresztül  vasúttisztításra,  ahol  a  közmunkások  Hatvantól  Salgótarjánig 
sepregették, vágták a füvet a vasútvonalak mentén. A mostani támogatások milliárdokban mérhetők, 
a  számos  nyertes  pályázatnak  köszönhetően.  Reméli,  hogy  az  elkövetkező  5  évben  ez  lesz  a 
közgyűlés legnagyobb vitája, hogy 500-600 ember és 2500 ember között hol lehet belőni, hogy 1 év 
alatt mennyi közfoglalkoztatott volt foglalkoztatva.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az a) pontban a Kft. 2014. évi üzleti tervéről döntött a közgyűlés. 

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

Szám: 94/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2014. évi 
üzleti tervét a melléklet szerint 244 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató 
Határidő: 2014. december 31. 

A  b)  pontban a  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2014.  évi  prémiumfeladatainak kitűzéséről  döntött  a 
közgyűlés. 

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

Szám: 95/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója részére 2014. évre vonatkozó prémiumfeladatokat és teljesítésük esetén a javadalmazást 
jelen határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8/a. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Lóska  János,  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
elnöke 
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8/b. Javaslat a  Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Lóska  János,  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
elnöke 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelent Kéri István urat, a Novohrad-Nógrád 
Geopark Nonprofit Kft. irodavezetőjét. Az előterjesztés a.) pontjában a Novohrad-Nógrád Geopark 
Nonprofit Kft. - melyben az önkormányzat 42%-os tulajdonos - a számvitelről szóló törvény alapján 
elkészítette  2013.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját.  A közhasznú  szervezet  köteles  az  éves 
beszámolóval egyidejűleg a kiegészítő melléklet részeként közhasznúsági jelentést is készíteni. Az 
előterjesztés b.) pontja a társaság 2014. évi üzleti terve, mely tartalmazza mindazon információkat, 
amelyek a vállalkozás céljainak megvalósításához és működéséhez szükségesek.  Az előterjesztés 
pótlólag lett megküldve a képviselőknek. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az a) pontban a közgyűlés a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójáról 
dönt: 
 
A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás  mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 96/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft.  Taggyűlésének,  hogy a társaság 2013.  évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját  47.226 ezer  Ft 
mérlegfőösszeggel és -2.615 ezer Ft adózott eredménnyel fogadja el.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft.  Taggyűlésének  a  -2.615  ezer  Ft  adózott  eredmény  eredménytartalékkal  szemben  történő 
elszámolását.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen 

A b) pontban a közgyűlés a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről 
dönt: 
 
A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 4 tartózkodás  mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 97/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 
Taggyűlésének,  hogy a Társaság 2014.  évi  üzleti  tervét  a  melléklet  szerint  549 ezer  Ft adózott 
eredménnyel fogadja el.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: a Társaság következő taggyűlése 
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9./ Javaslat  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  önkormányzati  fejlesztések  támogatására 
irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2014.  április  1-jén  a  közbiztonság  növelését  szolgáló 
önkormányzati  fejlesztések  támogatásáról  szóló  BM  rendelet  jelent  meg. A Rendelet  100%-os 
vissza nem térítendő támogatás mellett nyújt lehetőséget térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére 
vagy bővítésére.  A benyújtási  határidőre  való  tekintettel  a  pályázat  2014.  április  24-én  be  lett 
nyújtva, melynek  keretében  22  darab  kamera  beszerzését,  valamint  IP  megfigyelő  központ 
kialakítását  tervezi az önkormányzat.  A projekt célja, hogy a város peremkerületein, lakótelepein 
elkövetett bűncselekmények is visszaszoruljanak, illetve felderíthetővé váljanak.

A lakossági  fórumok  tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy  az  egyes  körzetekben  nagyon  várják  a 
városlakók a kamerarendszer bővülését. Egy 28 millió forintot meghaladó pályázatról van szó. 

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

Dóra  Ottó: Az  előterjesztés  22  db  kamera  elhelyezéséről  szól,  ebből  4  lesz  kimondottan  a  a 
peremkerületekben elhelyezve. Az előterjesztést támogatják, de kérése, hogy amennyiben lehetőség 
lesz  hasonló  pályázatra,  a  rendőrség  és  a  képviselők  bevonásával  mérjék  föl,  hogy  mely 
peremkerületekben szükséges még kamera elhelyezése. 

Lőrincz Gyula: Hasonló tartalmú pályázat benyújtásakor szakmai munkacsoport ül össze, melynek 
tagjai a hivatal különböző szervezeti egységeinek a dolgozói, a városüzemeltetési részleg, illetve a 
közterület-felügyelők.  Természetesen  kikérik  a  Rendőrség  szakmai  tanácsát,  illetve  azon  cégek 
véleményét, akik a műszaki kivitelezést végzik. A szakmai munkacsoportot dr. Fodor Enikő vezette, 
megkéri, hogy a pályázat összeállításáról adjon tájékoztatást.  

dr. Fodor Enikő: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 22 darab kamerából valóban pár darab lesz új 
helyen kihelyezve, viszont a régi kamerákat is újra hasznosítják. A listában szereplő első 8 kamera 
jelenleg  üzemben  van.  Ezek  működő,  rendben  lévő  kamerák.  Nyertes  pályázat  esetén  ezek 
leszerelésre kerülnek, helyüket korszerűbb, digitális kamerák veszik át új központtal.  A leszerelt 
régi kamerákat szakmai egyeztetést követően, a szükséges helyekre fölszerelik. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az egyeztetésből a Rendőrség soha nem marad ki, hiszen ők tudják 
igazán hol van szükség kamerákra. 

Szabó Ferenc Gábor: Megerősíti a Fodor Enikő által elmondottakat. A leszerelt kamerákból, az 
előzetes egyeztetések szerint,  előreláthatóan a Vásártéri Tanács útra is kerül majd. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 98/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelet keretében térfigyelő kamerarendszer 
bővítésére irányuló pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
A pályázat tárgya: Térfigyelő kamerarendszer bővítése
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Források 2014
Saját erő 0
Támogatásból igényelt összeg 28 626 308
Pályázat szerinti összes költség 28 626 308
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat  a  Salgótarján  Nagyvárosi  Polgárőr  Egyesülettel  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  az  ülésen  megjelent  Serfőző  Imrét,  a  Salgótarján 
Nagyvárosi Polgárőr Egyesület elnökét.  Az előterjesztés 4 témában kéri a Közgyűlés támogatását. 
Az  első  a  Kormány  által  meghatározott Nemzeti  Bűnmegelőzési  Stratégiával  összhangban  az 
Országos Polgárőr Szövetség a 2014-es évet a külterületi bűnmegelőzés évének nyilvánította. A 
Polgárőrség  a „Külterületek  biztonsága  2014-2015”  polgárőrprogram  végrehajtását  tervezi. 
Tájékoztatásul  jelen  előterjesztéshez  csatoltam az  Országos  Polgárőr  Szövetség  bűnmegelőzési 
programját.  Második,  a  közgyűlés  2008.  évben  döntött  a  Salgótarján  Nagyvárosi  Polgárőr 
Egyesülettel  együttműködési  megállapodás  megkötéséről.  A  gyakorlati  együttműködés 
konkretizálása érdekében javasolja a Polgármesteri Hivatal és a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr 
Egyesület  közötti  önkormányzati  rendészettel  közös  szolgálatellátásra  irányuló  együttműködési 
megállapodás  jóváhagyását.  Harmadsorban kéri  a  Közgyűlést,  hogy a Salgótarján Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata konzorciumi 
partnerségében  megvalósuló  „Összefogás  az  áldozatokért”  projekt  keretében  a  Salgótarján 
Nagyvárosi  Polgárőr  Egyesülettel  2014.  február  1.  napján  kötött,  a  határozati  javaslat 
mellékleteként  szereplő,  áldozatvédelmi  jelzőrendszer  működtetésére  irányuló,  megbízási 
szerződést  utólagosan  hagyja  jóvá.  Negyedszer  pedig  kéri  a  közgyűléstől,  hogy  az  Országos 
Polgárőr Szövetség által kiírt „Polgárőr Város” cím elnyerésére irányuló, a Salgótarján Nagyvárosi 
Polgárőr Egyesülettel közös pályázat beadását a határozati javaslat melléklete szerint hagyja jóvá. A 
pályázat benyújtását a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetője, Ponyi Béla r.ezredes úr támogatja.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság  
szintén támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 99/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Nagyvárosi  Polgárőr  Egyesülettel  
kötendő, 1. mellékletként szereplő – önkormányzati rendészettel közös szolgálatellátásra irányuló – 
együttműködési megállapodás tervezetet jóváhagyja.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel az 
áldozatvédelmi  jelzőrendszer  működtetésére  kötött  megbízási  szerződést  a  2.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Polgárőr Város” cím elnyerésére irányuló,  az 
önkormányzat és a Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület közös pályázatának beadását a 3. 
melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és a 
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2014. június 2.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A szünetet követően megállapítja, hogy a közgyűlés 15 tagjából 
Fekete  Tamás  képviselő  úr  előzetesen  jelezte  távolmaradását,  míg  Dóra  Ottó  és  Huszár  Máté 
képviselő  urak  a  szünetben  távoztak  az  ülésről.  Megállapítja,  hogy  a  közgyűlés  12  fővel 
határozatképes.

11./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  A 2014-es  költségvetéséről  szóló  törvényben  található,  hogy 
támogatás  igényelhető  a  helyi  közösségi  közlekedésre.  Az  előterjesztés  ennek  a  támogatási 
kérelemnek a  benyújtására és  az ahhoz szükséges  döntések meghozatalára  vonatkozó javaslatot 
tartalmazza. 

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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 100/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  helyi  közösségi  közlekedés  támogatására 
vonatkozó  kérelmet  nyújt  be,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére. 
A Közgyűlés  vállalja,  hogy a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatást  2014.  január  1-től  2014. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  az  önkormányzat  a  helyi 
közlekedés működtetéséhez 2013. évre vonatkozóan december 31-i fordulónappal a Nógrád Volán 
Zrt. részére nettó 29.606 ezer Ft központi költségvetési forrásból származó támogatáson felül 2013. 
évben nettó 90.394 ezer Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást nyújtott. 
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3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  nyilatkozik,  hogy  pályázati  eljárás  nélkül  a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 
Határidő: 2014. június 11. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

12./ Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0003 számú pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztés kitér az elbírálás alatt lévő   BM EU Önerő Alap 
pályázatra,  mellyel  a  hulladékgazdálkodási  projekthez  szükséges  önerő  akár a felére  is 
csökkenthető.  A napokban  kapott  értesítést  az  önkormányzat  arról,  hogy a  Társulás  a  pályázat 
megvalósításához  106.901.973  forint  önerő  támogatást  nyert  el  a  Belügyminisztériumtól.  Jelen 
határozati  javaslat  három pontból áll.  Az első pont döntés a 2014. évi költségekhez kapcsolódó 
önerő rendelkezésre bocsátásáról szól; a második pont a projekthez kapcsolódóan kifizetendő ÁFA 
egy  részének  kölcsönszerződés  keretében  történő  átadását  tartalmazza;  a  határozati  javaslat 
harmadik pontjában pedig azon létesítmények bontására adja meg a Közgyűlés a felhatalmazást, 
melyeket  a  projekt  megvalósítása  során  szükséges  elbontani.  A  lebontott  létesítmények  a 
hulladéklerakó más részén épülnek meg korszerűbb, nagyobb kivitelben az engedélyes terveknek 
megfelelően. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 101/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Kelet-Nógrád  Térségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003  számú  pályázatához 
kapcsolódóan  a  Társulás  részére  2014.  május  31-ig  82.354.801  Ft,  2014.  szeptember  30-ig 
32.294.914 Ft önerő megfizetését.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kötendő  kölcsönszerződést  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  annak  aláírására.  A Közgyűlés  egyúttal  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kölcsön 
forrásának  biztosítása  érdekében  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  módosítására 
irányuló javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a létesítmények tulajdonosi jogait  gyakorló 
szerv, jóváhagyja a 2. mellékletben feltüntetett létesítmények 1. pontban megjelölt pályázat során 
lefolytatott közbeszerzésen kiválasztott kivitelező általi bontását.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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13. / Javaslat  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  programban 
történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Munkaügyi  Központ  a  korábbi  évekhez  hasonlóan,  a  városi 
munkanélküli  létszám  adatok  alapján  megküldte  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás  támogatására  vonatkozó  felmérését.  Ez  alapján  Salgótarjánban  az 
önkormányzatnak és  az  intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására  nyílik  lehetősége 
2014. május 15-től szeptember 30-ig, napi 8 órában. A programban a Munkaügyi Központ a bér- és 
járulékköltség  90%-át  finanszírozza,  a  dologi  költségekhez  nem  járul  hozzá,  ezért  a  hiányzó 
összeget, 14.368 eFt-ot szükséges az önkormányzatnak támogatásként biztosítania  a  Salgótarjáni 
Foglalkoztatási Nonprofit  Kft.  részére,  amelynek  fedezete  az  önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 102/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit 
Kft.  (a  továbbiakban:  Nonprofit  Kft.)  által,  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatás  megvalósítására  vonatkozó  pályázat  benyújtását  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  vállalja,  hogy  az  önkormányzati  hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó önerőt, 14.368 eFt-ot az önkormányzat 2014. 
évi költségvetése terhére, a „működési céltartalék” előirányzaton biztosítja a Nonprofit Kft részére.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  önerő  biztosítására  vonatkozóan  az 
Önkormányzat és a Nonprofit Kft. közötti megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat a Salgótarján, Rónai út 47. (hrsz.: 11420/2) szám alatti ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft.-t  magánszemélyek keresték  meg,  hogy a 
Salgótarján,  Rónai  út  47.  szám alatti,  az  önkormányzat  tulajdonában álló  ingatlant,  mely kivett 
„községháza” megnevezésű ingatlan,  meg kívánják  vásárolni.  Az ingatlan egy 627 m2 nagyságú 
telekből és a rajta álló kétszintes épületből áll. Az épület leromlott állapotú, a tető cserére szorul, a 
kémény felújítása elengedhetetlen,  a vakolat több helyen omladozik,  a csapadékvíz elvezetésére 
szolgáló csapadékcsatorna több helyen hiányzik. Az épület nem rendelkezik vizesblokkal, víz –és 
szennyvízvezeték  nélküli,  a  szomszéd  derítője  tárgyi  ingatlanon  van,  elvi  szolgalom terheli,  az 
áramellátást a szolgáltató megszüntette. Az épület  alsó szintjének helyiségében működik a helyi 
önkéntes  tűzoltóság,  így  az  nem  teljes  mértékben  üres.  A  Salgó  Vagyon  Kft.  az  ingatlan 
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értékesítéséhez független értékbecslői szakvéleményt készíttetett, mely szerint az épület forgalmi 
értéke  nettó  500.000,-  Ft. Az  ingatlan  vevője vállalta,  hogy  a  Rónafaluban  működő  önkéntes 
tűzoltók részére a helyet továbbra is biztosítja, valamint vállalta az épület esetleges átminősítésének, 
a közüzemek helyreállításának/bekötésének költségeit is, valamint az önkéntes tűzoltók miatt 5 éves 
elidegenítési  tilalom bejegyzését  is  támogatja.  Az önkormányzat  középtávú vagyongazdálkodási 
tervében az ingatlan, értékesítésre ajánlottként szerepel. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 103/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Rónai út 47. szám alatti, 11420/2 hrsz.-ú, 
627 m2 területű telekingatlan – a rajta lévő 2 szintes épülettel – értékesítését nettó 500 ezer Ft 
vételáron  Gulyás  András  és  neje  részére  jóváhagyja  a  Rónafaluban  működő  önkéntes  tűzoltók 
helyiséghasználatának biztosítására 5 éves elidegenítési tilalom bejegyeztetésével azzal, hogy vevő 
vállalja, hogy az épület alsó szintjén helyiséget biztosít térítésmentesen határozatlan időre a helyi 
önkéntes tűzoltóság számára. Az ingatlan esetleges átminősítésének, valamint a közművek be- és 
visszakötésének költsége Vevőt terheli.
A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  adásvételi  szerződés 
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

15./ Javaslat  a  Salgótarján,  Acélgyári  út  38.  fsz.1.  (3507/14/A/1  hrsz.)  és  Salgótarján, 
Kőbánya út 38. (01006/18 hrsz.) szám alatti lakások értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Acélgyári út 38. számú, 4 lakásos épületben 2 db önkormányzati 
tulajdonú lakás van, a többi magántulajdon. A  fsz. 1. számú önkormányzati tulajdonú üres bérlakás 
felújításra  szorul.  A  lakás  közműellátottsága  tartozás  miatt  rendezetlen,  villanyóra,  gázóra 
kikapcsolt.  A lakást  a szomszédságában  lévő  fsz.2.  számú  tulajdonosa  kívánja megvásárolni. 
Somoskő  területén  található  Kőbánya  út  38.  szám  alatti  többlakásos  épület  szerkezetileg 
összefüggő,  de  önálló  komfort  nélküli  lakóházként  nyilvántartott  ingatlan.  A lakóegységek  régi 
bányakolóniai lakások voltak. Az épületegyüttes 5 lakásából 1 db van önkormányzati tulajdonban. 
Az önkormányzati tulajdonú lakás melletti magántulajdonú lakások tulajdonosa megkereste a Salgó 
Vagyon  Kft.-t,  hogy szeretné  megvásárolni  az  ingatlant.  Az  elkészített  forgalmi  értékbecslések 
alapján kéri a Közgyűlést, támogassa a lakások értékesítését.

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 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 104/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  alábbi  ingatlanokat  értékesítésre  kijelöli,  és  az 
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értékbecslés alapján meghatározott forgalmi érték alapul vételével  az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.
(VI.6.)  Ör.  számú rendelet  21.  § (2) bekezdése,  valamint a 3.  § (1) bekezdés e) pontja alapján 
pályáztatás nélkül a megjelölt személyek részére értékesítésre jóváhagyja:

a) Salgótarján, Acélgyári út 38. fsz. l. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3507/14/A/l 
hrsz-ú,  32  m2 hasznos  alapterületű  és  a  hozzá  tartozó  közös  tulajdonból  megillető  2254/10000 
eszmei hányadrésszel rendelkező lakás értékesítése, az Acélgyári út 38. fsz. 2. (hrsz: 3507/14/A/2) 
számú ingatlan tulajdonosa, Berze Róbertné részére, a vevőt megillető 60%-os vételárkedvezmény 
vételével nettó 360.000,- Ft vételáron.

b)  Salgótarján  -  Somoskö,  Kőbánya  út  38.  szám  alatti,  földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban 
01006/18 hrsz-ú, 43 m2 nagyságú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése, a szomszédos 
ingatlan tulajdonosa (01006/19 és 01006/15-17), Jakus Lajosné részére, a vevőt megillető 60%-os 
vételárkedvezmény figyelembe vételével nettó 124.000,- Ft vételáron.

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját az adásvétel lebonyolítására, 
a vonatkozó szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

16./ Javaslat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  (Ybl  Miklós  út  51.)  kedvezményes 
bérbeadására szociális bolt működtetése céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  első  szociális  bolthálózathoz  tartozó  üzletek  egyike  a 
salgótarjáni Beszterce lakótelepen nyílt meg az önkormányzati tulajdonban lévő Ybl Miklós út 51. 
szám alatti helyiségben, melyben a bérlő hús- és hentesárut forgalmaz. A Közgyűlés által 2010-ben 
jóváhagyott és 2012-ben meghosszabbított bérleti szerződést javasolja újabb egyéves időtartamra 
meghosszabbítani, amennyiben a bérlő a boltban biztosítja az Erzsébet-utalvány elfogadását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 105/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján, Ybl Miklós út 51. szám alatti  
58 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség szociális bolt működtetése céljából a Best-
erce  Kereskedelmi  Kft.  (3121  Somoskőújfalu,  Bocskai  út  24.)  részére  történő  bérbeadásához 
10.500,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj megállapítása m ellett 2014. június 1-töl 2015. május 31-ig 
terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a bérlő lehetővé teszi az Erzsébet-utalvány elfogadását 
is. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti 
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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17./ Javaslat a Tarján Glass Kft. részére történő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Tarján  Glass  Kft.  az  önkormányzat  egyetértésével  és 
támogatásával  2012. évben elkészítette  a  salgótarjáni  öblösüveggyártás újraindítására vonatkozó 
üzleti tervet. Az üzleti terv egy háromlépcsős fejlesztési elképzelést tartalmaz. A beruházás első 
üteme befejeződött, mely beruházás megvalósításához az önkormányzat is jelentős erkölcsi és 13 
millió Ft összegű anyagi támogatást nyújtott. A kézi üzemben a gyártás 2013. év elején elkezdődött,  
jelenleg 32 főt foglalkoztatnak. A Tarján Glass Kft.-t a Közgyűlés tavaly decemberi határozatával 
10.000  eFt  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesítette,  részben  a  2014.  februári  frankfurti 
vásáron való részvétel, részben termékfejlesztés céljából. A gazdaságosabb működés érdekében  a 
cég  üvegipari kutató-fejlesztő és oktató központ létrehozását tervezi, a Semmelweis Egyetemmel 
közösen egy üvegipari kutatóhely kialakításában gondolkodik (ahol a világon egyedülálló fogtömő 
anyag előállítására nyílik majd lehetőség), illetve folytatja a termékfejlesztést német és japán cégek 
számára. A Közgyűlés tavaly szeptemberi határozatával jóváhagyott stratégiai megállapodás alapján 
a cég 2014. május 15-én azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy részesítse 15.000 eFt 
összegű vissza nem térítendő támogatásban. A Tarján Glass Kft. az igényelt támogatást az üvegipari 
anyag és energiaköltségek, továbbá a szolgáltatások, bérek és járulékok finanszírozására kívánja 
fordítani.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 106/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája 
jóváhagyó állásfoglalása esetén – a Tarján Glass Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Budapesti út 
31.) részére az üvegipari anyag és energia, továbbá a bérköltségek finanszírozására a felhasználással 
való elszámolási kötelezettség előírása mellett 15.000 E Ft vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája jóváhagyását követően a támogatási szerződést aláírja.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a támogatás kifizetésére 

2014. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18./ Javaslat  az  egykori  salgótarjáni  zsinagóga  helyét  jelölő  emléktábla  felállításához 
szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A magyar zsidóság 1944-es deportálásának évfordulójáról méltó 
módon kívánt megemlékezni Magyarország kormánya, ezért kezdeményezte a Magyar Holokauszt 
Emlékév  2014.  évi  megrendezését.  Az  Emlékév  eseményeihez  csatlakozva,  javasolja,  hogy az 
önkormányzat  az  egykori  salgótarjáni  izraelita  templom  emlékére,  a  zsinagóga  helyét  jelölő 
emléktáblát  állítson a magyar vészkorszak 70.,  valamint  az épület  lebontásának 45. évfordulója 
alkalmából.  A  zsinagóga  közel  hét  évtizeden  át  volt  a  helyi  zsidó  közösség  legfontosabb, 
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legnagyobb becsben tartott épülete. Az emléktábla felállításának tervéről tájékoztatta a Salgótarjáni 
Zsidó  Hitközséget.  A  Hitközség  egyetértéssel  fogadta  az  önkormányzat  szándékát.  Az 
önkormányzat az  emléktáblát  a  Salgótarján,  Bem  utca  8.  szám  alatt  található  ún.  Csillagház 
épületének falán kívánja elhelyezni, amelyhez a társasház hozzájárulását adta, a nyilatkozatot az 
előterjesztéshez  csatoltuk. Az  emléktábla  avatására  a  holokauszt  salgótarjáni  áldozatainak 
emléknapján tartandó városi ünnepség keretében, 2014. június 12-én kerülne sor. Az emléktábla 
elkészítésének  és  a  helyszínen  való  elhelyezésének  bruttó  215.000  Ft  összegű  költsége  az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Általános tartalékból biztosítható.

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

Szabó Ferenc Gábor: Örül annak, hogy kikerül ez a tábla, hiszen ez egy nagyon szép épület volt 
régen. Sajnálja, hogy lebontották,  mert egy régi kort  tükrözött,  nagyon szép építészeti  stílusban 
épült. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 107/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárulását  adja  a  magyar  holokauszt  70. 
évfordulója  alkalmából  az  egykori  salgótarjáni  izraelita  templom,  a  zsinagóga  helyét  jelölő 
emléktábla felállításához az alábbiak szerint:
A tábla szövege:
EZEN A HELYEN ÁLLT 1902 -1969 KÖZÖTT
A SZVOBODA GYULA TERVEI ALAPJÁN ÉPÜLT SALGÓTARJÁNI ZSINAGÓGA.
ÁLLÍTOTTA: A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁN
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014.
A  táblán  szereplő  grafika:  A  zsinagóga  épületének  stilizált  ábrázolása  –  a  korabeli 
fotódokumentációk alapján.
A tábla anyaga: fekete gránit
A tábla mérete: 80 x 120 cm
Felállítás helye: Salgótarján, Bem utca 8. (az. ún. Csillagház épülete)
Az emléktábla elhelyezésének tervezett időpontja: 2014. június 12.
A Közgyűlés az emléktábla elkészítésének és a helyszínen való elhelyezésének bruttó 215.000 Ft 
összegű költségét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében 
az Általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott emléktábla 
nyilvántartásba vételéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

19./ Javaslat  a  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  megbízási  szerződés  alapján  történő 
működtetésére
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján,  Csokonai út 202. szám alatt  található 11. számú 
felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat Dr. Juhász Gyula látja el, aki 2011. február 1-
jétől az Egészségügyi-Szociális Központ közalkalmazottjaként végezte feladatát. 2014. március 11-
én  Dr.  Juhász  Gyula  azzal  a  kéréssel  fordult  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  és  az 
Önkormányzat felé, hogy a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban működtetett praxist szeretné a 
Bt.-vel,  mint  gazdasági  társasággal  kötött  megbízási  szerződés  alapján,  annak  tagjaként  tovább 
működtetni. A feladatellátásról, illetve a körzet további működtetésének feltételeiről egyeztetések 
folytak  Dr.  Juhász  Gyulával.  A  11.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetnek  helyt  adó  ingatlan 
önkormányzati tulajdonban van, a rendelő és az eszközök az Egészségügyi-Szociális Központtal 
kötött külön szerződés keretében kerülnek átadásra. A körzetben a helyettesítés megoldása, és az 
asszisztens biztosítása a körzetet ellátó háziorvos feladata, illetve a működtetéssel és a fenntartással 
kapcsolatos  valamennyi  költség  is  Dr.  Juhász  Gyulát  terheli,  akinek  kötelezettsége  a  körzet 
működtetéséhez szükséges engedélyeket beszerezni,  illetve a szükséges szerződéseket megkötni. 
Mindezt a megbízási szerződésben rögzítettük, amely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést; a Népjóléti  
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 108/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja a  3104 Salgótarján,  Csokonai  út 
202. szám alatt lévő, 5952/1/A/1 hrsz-ú ingatlanban működtetett 11. számú felnőtt háziorvosi körzet 
JUG-MED Egészségügyi Bt.-vel (3078 Bátonyterenye, Deák F. út 1, képviseli: Dr. Juhász Gyula) 
kötött,  az  1.  melléklet  szerinti  megbízási  szerződés  alapján  történő  működtetését.  A Közgyűlés 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megbízási  szerződés  aláírására  és  a  hozzá  kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés 1 példányát küldje meg 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi-Szociális Központ igazgatóját, hogy Dr. Juhász Gyula 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató

4. A  Közgyűlés  felkéri  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  igazgatóját  –  az  1.  pontban 
meghatározott  rendelő  és  az  eszközök  leltározását  követően  –  a  szükséges  szerződések 
megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Peleskei-Balázs Rita igazgató

20./ Javaslat az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  közgyűlés  a  2010.  októberi  határozatával  döntött  egyes 
bizottságok létrehozásáról  és  megválasztotta  a  bizottságok elnökeit,  valamint  képviselő  és  nem 
képviselő  tagjait.  Az  Önkormányzat  SZMSZ-e  tartalmazza  a  bizottságok  megnevezését  és 
létszámát. A rendelet módosítását a mai ülésen fogadta el a közgyűlés. Ezáltal az Ügyrendi, Jogi és 
Közbeszerzési Bizottság létszáma 9 főről 10 főre, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Idegenforgalmi Bizottság létszáma 10 főről 9 főre, a Népjóléti Bizottság létszáma 14 főről 13 
főre módosult. Javasolja, hogy a 2014. március 30-án megválasztott Fekete Tamás képviselő urat az 
Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjai közé válassza meg a Közgyűlés.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 109/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
A Közgyűlés az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjává Fekete Tamás önkormányzati 
képviselőt,  3100 Salgótarján,  Lőwy S.  út  9.  fszt.  2.  szám alatti  lakost  2014.  június  1.  napjától 
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat a Parkhaus Magyarország Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Parkhaus Kft.-vel 2011-ben kötött Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás alapján a cég elkészíttette a József Attila Művelődési és Konferencia Központ mögött 
elhelyezni tervezett parkolóház engedélyezési terveit, továbbá a "Kis főtér" alatti 252 férőhelyes 
automata rendszerű parkolóház látványterveit, technológiai részletrajzait, költségvetését. 2012-ben 
a Közgyűlés jóváhagyásával a konzorciumi tag kizárására került sor. Figyelembe véve azonban, 
hogy a jövőben sor kerülhet a parkolóházak megépítésére, a céggel megegyezve 5 millió forintért az 
önkormányzat megvásárolná az elkészült terveket. A határozati javaslat ezen adásvételi szerződés 
jóváhagyására vonatkozik.  Az előterjesztés pótlólag  lett megküldve, illetve a Bizottsági ülés előtt 
lett  kiosztva,  mivel  az  adásvételi  szerződéssel  kapcsolatos  egyeztetések  az  eladóval  az 
anyagküldésig nem zárultak le.

A Pénzügyi  Bizottság  3  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  
Közbeszerzési  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 110/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Parkhaus Magyarország Kft.-vel kötendő adásvételi 
szerződés tervezetét bruttó 5.000.000 Ft vételár kikötésével az 1. melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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22./ Javaslat  a  „GeoTur-A Novohrad-Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  
kiemelt  turisztikai  projekt  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  
támogatásban részesített projekt  megvalósítására”  című  megállapodás  
módosításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula,  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal 2012. november 30-án a „GeoTur – A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai 
fejlesztése című projektre.A Támogató döntése alapján az önkormányzat által vezetett konzorcium 
614  MFt,  100%  intenzitású  vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesült.  A  kiemelt  projekt 
eredetileg az Önkormányzat és a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. alkotta konzorcium 
által  került  volna  megvalósításra.  2013.  május  23-án  az  erdőről,  erdő  védelméről  és  az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény módosult, mely jogszabályváltozás eredményeképpen a törvény 
9. § (3) bekezdésének értelmében „A vagyonkezelő a (4) bekezdés kivételével az erdő használatát, 
hasznosítását  harmadik  személynek  nem  engedheti  át.”  A Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezet 
állásfoglalása  alapján  a  Salgótarján  0118  helyrajzi  számon  lévő  Gusztáv-táró  projektelem 
megvalósítása  a  jogszabályi  rendelkezések  korlátai  között  csak  abban  az  esetben  lehetséges, 
amennyiben a beruházást nem az Önkormányzat, hanem a vagyonkezelő,  a  Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság  hajtja  végre,  tekintettel  arra,  hogy a  terület  erdő  művelési  ágú.  A Vidékfejlesztési 
Minisztérium  szakmailag  támogatja  a  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóságának  a  projektben  való 
részvételét. Mindezek alapján a Gusztáv-táró projektelem megvalósításának feltétele a Konzorciumi 
Együttműködési  megállapodás  módosítása,  az  előterjesztés  mellékleteként  csatoltak  szerint.  Az 
előterjesztést az ülés előtt lett kiosztva a képviselőknek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 111/2014. (V. 29.) Öh. sz. határozat
1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001  azonosító 
számú pályázathoz a melléklet szerinti „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatásban 
részesített  projekt  megvalósítására  1.  sz.  módosítása”  című  megállapodást  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének az 1. 
pont szerinti döntés miatt szükséges módosítására irányuló javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

ZÁRT ÜLÉS
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Közgyűlés  nyilvános ülésen  folytatja  munkáját.  Az  ülésre 
interpelláció nem érkezett. Kérdés, hozzászólás, közérdekű bejelentés nem hangzott el. Tájékoztatja 
a Közgyűlést, hogy a következő ülés időpontja június 26. 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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