
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-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. Méhes András képviselő 
úr  előzetesen  jelezte  távolmaradását,  Fekete  Zsolt  képviselő  úr  később csatlakozik  a  közgyűlés 
munkájához. Megállapítja a határozatképességet. 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él.  Javasolja, hogy a közgyűlés 16. napirendi 
pontként  tárgyalja  a  „Javaslat a  Magyar  Állam  tulajdonában  álló  6088/2  hrsz.-ú  ingatlan 
tulajdonjoga ingyenes átruházásának kezdeményezésére” című előterjesztést, 17. napirendi pontként 
„Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/1) szám alatti nem lakás célú helyiség 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására”, 18. napirendi pontként „Javaslat a Salgótarján, 
Tanács út 2. (hrsz: 3933/9/A/29) szám alatti nem lakás célú helyiség kedvezményes bérleti díjon 
történő  hasznosítására”,  27.  napirendi  pontként  „Javaslat  az  1848-1992  között  hősi  halált  halt 
bányászok emlékét megörökítő emléktábla felállításához szükséges hozzájárulás megadására” című 
előterjesztést. 

A közgyűlés  13 igen szavazattal fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ Tájékoztató a készülő Településfejlesztési  Koncepcióról és az Integrált  Településfejlesztési 
Stratégiáról 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

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./ Javaslat  a Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2013.  évi  működéséről  szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Hrabecz Gyula,  a  Salgótarján Közbiztonságért  Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke      

4./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  2013.  évi  beszámolójának 
elfogadására
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Előterjesztő:  Lőrincz  Gyula,  a   Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke

5./ Javaslat a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke

6./ Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

7./ Javaslat  a  mezei  őrszolgálat  létrehozásáról  és  működtetéséről  szóló  …/2014.  (…) 
önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

8.a/ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési 
Bizottsága által lefolytatott 2013. évi közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési bizottság elnöke

8.b/ Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2013.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester 

9./ Javaslat  a  Dornyay Béla Múzeum „Üvegváros.  Öblösüveggyár  történeti  és  üvegművészeti 
tanulmányi raktár” című pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

10./ Javaslat fotovoltaikus rendszer kialakítására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

11./ Javaslat a Startmunka program és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
program megvalósításához szükséges visszatérítendő támogatás biztosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

12./ Javaslat  a  01219  hrsz.-ú  állami  tulajdonú  ingatlan  önkormányzati  tulajdonba  vételéhez 
kapcsolódó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

13./ Javaslat a 1516/15 hrsz.-ú, állami tulajdonú közterületből kialakult ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba vételéhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyására
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

14./ Javaslat  a  2417  hrsz.-ú  beépítetlen  terület  elidegenítésére  és  a  1580/1  hrsz.-ú  telephely 
tulajdonjogának megszerzésére
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

15./ Javaslat az Ipari Parkban lévő, salgótarjáni 6225 /15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

16./ Javaslat  a  Magyar  Állam tulajdonában  álló  6088/2  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonjoga  ingyenes 
átruházásának kezdeményezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester 
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17./ Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/1) szám alatti nem lakás célú helyiség 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

18./ Javaslat a Salgótarján, Tanács út 2. (hrsz: 3933/9/A/29) szám alatti nem lakás célú helyiség 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

19./ Javaslat  a 208/2008. (XI. 25.) Öh. sz.  határozat hatályon kívül helyezésére,  a Salgótarján, 
Úttörők út 27. szám (hrsz.: 3918), és Alkotmány út 6-8. szám (hrsz.: 1799) alatti ingatlanok 
térítésmentes használatba adására
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

20./ Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1. szám alatti lakás műterem céljára való bérbeadására
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

21./ Javaslat a Tarján Épszer Kft. üzletrészének a Salgó Vagyon Kft. által történő megszerzésére
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

22./ Javaslat Közgyűlési hozzájárulás megadására a Salgó Vagyon Kft. 130 millió Ft folyószámla 
hitelkeretének meghosszabbításához
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

23./ Javaslat bölcsőde létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24./ Javaslat  a  háziorvosi  feladatok  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  részére  történő 
átadására és a Somoskői orvosi rendelő térítésmentes használatba adására
 Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25./ Javaslat  az  egykori  kereskedelmi  középiskola  épületét  jelölő  emléktábla  felállításához 
szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

26./ Javaslat a József-akna és a Károly-akna egykori területét jelző emléktábla áthelyezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

27./ Javaslat  az  1848-1992  között  hősi  halált  halt  bányászok  emlékét  megörökítő  emléktábla 
felállításához szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

28./ Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.  évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

29./ Javaslat a „Pro Arte Musica” Alapítvány alapító okiratának módosítására
 Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

30./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Elsőként  a  Polgármesteri  Tájékoztatót  tárgyalja  a  közgyűlés. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.

1./ Tájékoztató a készülő Településfejlesztési Koncepcióról és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáról 
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Köszönti az ülésen megjelent Bajnai László urat, a Városfejlesztés 
Zrt. vezérigazgatóját.

Azért javasolta a városvezetés, illetve a Közgyűlés számára, hogy napirendi pontként tárgyalja ezt a 
témát,  mert  az  elkövetkező időszak egyik meghatározó,  leglényegesebb pontját  érinti,  stratégiai 
alapdokumentumként  is  definiálható.  A  2014-2020-as  programozási  időszak  stratégiai 
alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és 
befogadó Európa megvalósítását, melyben a városoknak kiemelkedő szerep jut, vagyis az ebben az 
alapdokumentumban kitűzött céloknak a megvalósítása helyi szintre van lebontva. Az Új Széchenyi 
Terv  Észak-Magyarországi  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez  benyújtott pályázatával 
Salgótarján közel 40 millió Ft-os, 100 %-os támogatást nyert. Ennek segítségével kell elvégezni a 
korábbi  dokumentumok  felülvizsgálatát,  és  meghatározni  a  következő  időszak  fejlesztéseit.   A 
felülvizsgálat 2013.  júliusában indult és ez év szeptemberében zárul. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy néhány héttel ezelőtt a megyén tartott konferencián azt tárgyalták a 
meghívottak, hogy a megye, illetve a megyei jogú város hogyan képzeli el a 2014-20-as időszakot. 
A konkrét programokat, projekteket a város részéről Lőrincz Gyula irodavezető úr fogalmazta meg. 
Itt  hangzott  el  először  a  „völgyvárosból  zöld  városba”  mottó.  Véleménye  szerint  az  az  irány, 
amelyet  ez  a  program jelez  már  megjelent  a  2007-13-as  programozási  időszak  fejlesztésein  is. 
Például  a  kerékpárút  fejlesztése  kapcsán,  vagy  a  jelenlegi  közgyűlés  napirendi  pontjai  között 
szereplő  Kodály  Tagiskola,  illetve  Sportcsarnok  napelemekkel  való  ellátása  kapcsán,  mely  a 
megújuló  energiával  való  gazdálkodást  vetíti  előre,  illetve  a  Nyitnikék  Tagóvoda,  bölcsőde 
tervezése,  amely során ez a „zöld város” program megjeleníthető. 

A közgyűlés ülésén a tájékoztatóhoz kapcsolódóan, a tervező Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója, 
Bajnai László úr előadásában ismerteti  a készülő Településfejlesztési  Koncepciót és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiát, majd Lőrincz Gyula irodavezető úr tart rövid prezentációt. 
(A prezentációk a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta a tájékoztatót. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Bajnai úr és Lőrincz Gyula úr színvonalas előadását. 

Dóra Ottó: Kéri az elhangzott anyagok papír vagy elektronikus formában történő eljuttatását. Az 
anyag áttanulmányozása után szívesen formál véleményt. 

Lőrincz  Gyula: Az  anyagok  pontosítva,  mindenki  számára  elérhetőek  a  város  honlapján  a 
társadalmi egyeztetés címszó alatt. A prezentációt az ülés után eljuttatják képviselő úrnak. 

A tájékoztatót a közgyűlés tudomásul veszi. 
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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 módosítás a szokásos, havonta megjelenő kötelező előirányzat 
rendezéseket tartalmazza, mint például a prémium évek programhoz kötődő vagy a költségvetési 
szerveknél  foglalkoztatottak ez évi  kompenzációja;  elért  többlet  bevételek előirányzatok közötti 
átcsoportosítások a különböző alapokról való átcsoportosítás. Így szerepel benne a Dornyay Béla 
Múzeum Üvegváros Öblösüveggyár történet és üvegművészeti tanulmányi raktár című projektjével 
kapcsolatos  döntések  meghozatalához  szükséges  előirányzati  rendezés;  a  mezei  őrszolgálat 
létrehozásához  szükséges  előirányzati  források  rendezése;  illetve  foglalkoztatási  Kft.  számára 
nyújtott  visszatérítendő  támogatás  rendezése.  Az  egyes  beruházásoknál  fordított  ÁFA fizetési 
kötelezettség  áll  fenn,  ezeknek  az  előirányzati  rendezése,  a  különböző  pályázatokon  való 
részvételhez  kapcsolódó  források  rendezése,  például  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
kapcsán,  vagy  pedig  a  Kelet-Nógrád  Térség  hulladékgazdálkodási  társuláshoz  kötődően;  az 
államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 
szóló NGM rendelet rendelkezése szerint a felhalmozási feladatokat érintő fordított ÁFA fizetés 
költségeit  nem  lehet  felhalmozási  kiadásként  elszámolni.  Ezen  költségek  dologi  kiadásként 
kezelendőek.  Annak érdekében,  hogy az így felmerülő ÁFA költségeket  könyvelni  lehessen,  az 
önkormányzat költségvetésének 2. mellékletében megjelenő felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoportban  egyébként  teljes  összegében  megtervezett  felhalmozási  kiadási  előirányzatból  a 
szükséges előirányzatot át  kell  csoportosítani a működési költségvetés előirányzat-csoportba.  Az 
előterjesztés kiegészítése az ülést megelőzően lett kiosztva. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  a  rendelet-módosítást,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-módosítást, a Népjóléti Bizottság 7  
igen  és  2  tartózkodás  mellett  támogatta,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

A közgyűlés 9 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Javaslat  a  Salgótarján  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2013.  évi  működéséről  szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Hrabecz Gyula, a Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke      

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2006. évben hozta létre a Salgótarján Közbiztonságáért 
Közalapítványt.  A jogszabályi  előírások értelmében, a Kuratórium a Közalapítvány működéséről 
évente  köteles  az  alapítónak  beszámolni.  A közhasznúsági  mellékletet,  eredménykimutatást  és 
mérleget a Felügyelő Bizottság véleményezését követően a Kuratórium fogadja el. A Közalapítvány 
Felügyelő  Bizottsága  a  2013.  évi  működésről  szóló  beszámolót  2014.  május  27-i  ülésén 
megtárgyalta, elfogadta és a Kuratóriumnak elfogadásra javasolta. A Kuratórium a beszámolót a 
2014.  május  27-i  ülésén  megtárgyalta,  elfogadta,  és  a  Közgyűlésnek  elfogadásra  javasolja. 
Véleménye  szerint  jól  döntött  annak  idején  a  közgyűlés,  amikor  létrehozta  az  alapítványt.  A 
következő  napirendben  szereplő,  mezei  őrszolgálathoz  kapcsolódóan  is  látható,  hogy  a 
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közalapítvány segítségével jutott hozzá a Főkapitányság azokhoz a motorokhoz, amelyeket  átad 
használatba az Önkormányzatnak.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 114/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány  2013. 
évi működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  2013.  évi  beszámolójának 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A beszámoló tájékoztatást  ad a  Közalapítvány gazdálkodásáról, 
szakmai  munkájáról,  valamint  tartalmazza  a  közhasznú  egyszerűsített  éves  beszámolóját.  A 
dokumentumot  a  Közalapítvány  Kuratóriuma  és  Felügyelő  Bizottsága  2014.  május  8-i  ülésén 
megtárgyalta.  Mindkét  testület  egyhangúlag  elfogadta  és  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlés 
számára.  A Közalapítvány a 2013-as évet 4.212 e Ft mérlegfőösszeggel, 40 e Ft vállalkozási és 239 
e Ft közhasznú eredménnyel, összesen 279 eFt zárta. A Közalapítvány 2013. évben is takarékos 
gazdálkodást  folytatott,  melynek  köszönhetően  pénzügyi  helyzete  stabil,  kiegyensúlyozott, 
likviditási  nehézségei  nem voltak.  Megköszöni  a  Nógrád Táncegyüttes  munkáját,  a  kuratórium 
munkáját,  hiszen  a  források felkutatásában  óriási  munkát  végeztek.  Kéri  a  Közgyűlést,  hogy a 
közalapítvány működéséről szóló beszámolót fogadja el.

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

Szabó Ferenc Gábor: Véleménye szerint fontos szerepet játszik az alapítvány a fiatalok életében.

Lőrincz  Gyula: Megköszöni  az  alapítónak,  az  önkormányzatnak  a  működéshez  való 
hozzájárulását,  mely  segítségével  magas  szintű  művészeti  munka  folyik  Salgótarjánban. 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Martin György Néptáncszövetség meghirdette az idei évi 
minősítések  helyszíneit,  időpontjait  a  Néptáncosok  Bemutató  Színpada  névvel.  Az eseménynek 
Salgótarján ad otthont november 23-án. A rendezvényen a Nógrád Táncegyüttes ismét minősülni 
szeretne, ennek érdekében már folynak a minősítő műsorra való felkészülés próbái. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 115/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány 
2013. évi beszámolóját – az 1. melléklet szerint – elfogadja.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány  2013.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth Tibor, a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumának  

elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az 
alapítvány  Kuratóriuma  és  Felügyelő  Bizottsága  a  2014.  június  4-i ülésén  megtárgyalta  és  a 
Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. A Közalapítvány az Alapító Okiratnak megfelelően 2013-
ban is ellátta az alapfeladatául rendelt saját alapítványi ösztöndíj-támogatásának odaítélésén túl a 
BURSA  Hungarica ösztöndíjakra érkezett pályázatok elbírálását. 2013. első félévében 24 hallgató, 
második  félévében  30  hallgató  részesült  támogatásban.  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  keretében  2013-ban  –  az  alapítvány  közreműködésével  -  77 
felsőoktatási  intézményben  tanuló  diák  részesült  támogatásban.  Annak  ellenére,  hogy  az 
önkormányzat  létrehozott  egy  saját  ösztöndíjrendszert  javasolja  mindkét  ösztöndíjprogram 
továbbvitelét.  Megköszöni a Kuratórium munkáját. 

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

dr. Bercsényi Lajos:  Megköszöni a Kuratórium és a Hivatal munkatársainak a munkáját. Abban 
kér segítséget,  hogy  még szélesebb körben kapjon tájékoztatást  a város lakossága az alapítvány 
munkájáról, működéséről. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Véleménye szerint képviselő úr arra gondol, hogy kevés felajánlás 
érkezett az 1%-os támogatásban. Támogatja a felvetést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 116/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Salgótarján  Jövőjéért”  Közalapítvány 2013.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót – az 1. melléklet szerint – elfogadja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

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

SZÜNET

A közgyűlés folytatja munkáját. Székyné dr.  Sztrémi Melinda megállapítja, hogy a jelenlévő  
képviselők száma 12 fő. A közgyűlés határozatképes. 

6./ Javaslat  a  szociális  ellátások  rendjéről  szóló  12/2000.  (III.  27.)  Ör.  sz.  rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  méltányossági  közgyógyellátási  kérelmek  elutasításának 
leggyakoribb oka, hogy a kérelmet benyújtó jövedelme meghaladja a rendeletünkben meghatározott 
egy főre  jutó  jövedelmet.  A beadott  kérelmek  közül  évente  átlagosan  10-12-t  el  kell  utasítani, 
amelyeknél  az  egy  főre  jutó  jövedelem  gyakran  csak  néhány  száz  forinttal  haladja  meg  a 
jövedelemhatárt. Az idős korosztály, valamint a krónikus betegek egészségi állapotának megőrzése 
céljából fontos, hogy minél szélesebb körben jussanak hozzá a támogatott gyógyszerekhez, ezért 
indokolt a  jövedelemhatár megemelése. A javaslat szerint az egy főre jutó  jövedelemhatárt egyedül 
élő esetén 57.000 Ft-ról  60.000 Ft-ra,  családban élőknél  42.750 Ft-ról  45.750 Ft-ra  emelkedne, 
emiatt szükséges a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet módosítása. 

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

dr. Bercsényi Lajos:  A betegek nevében is megköszöni a városvezetés javaslatát. 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a közgyűlést,  hogy egy héttel  ezelőtt  vetődött  fel 
vezetői értekezleten a téma. Megköszöni a Népjóléti Irodának, hogy ilyen gyorsan előkészítette a 
rendelet módosítását. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
(A 17/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

7./ Javaslat  a  mezei  őrszolgálat  létrehozásáról  és  működtetéséről  szóló  …/2014.  (…) 
önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A települési  önkormányzat  a  közigazgatási  területéhez  tartozó 
termőföldek  őrzéséről  mezei  őrszolgálat  létesítésével  gondoskodhat.  A jogszabályban  foglaltak 
alapján a mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat, a mezei 
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. Az 
önkormányzati rendelet megalkotását két okból is fontosnak tartja. Egyrészt a vadkárok,  másrészt a 
vandálok miatt. A két fő mezei őrszolgálatot teljesít, kifejezetten a város közigazgatási területének 
külterületeire összpontosul a szolgálatuk. A hivatali létszám két fővel bővül. A mezőőrnek sörétes 
vadászlőfegyverrel  és könnygázszóró palackkal kell  rendelkezni.  A vadászlőfegyvert  csak lakott 
területen  kívül  és  csak  kártevő  riasztására,  valamint  vaktölténnyel  vadriasztásra  használhatják. 
Kiemeli,  hogy  a  Rendőrség  felajánlotta  a  korábban  a  Salgótarján  Közbiztonságáért 
Közalapítványtól kapott endúró motorkerékpárok igény szerinti, ingyenes használatát a mezőőrök 
számára. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szekeres Géza képviselő úr megérkezett az ülésterembe.  A jelenlévő képviselők száma 13 fő.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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(A 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 117/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. mellékletként szereplő Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Gaál Zoltán, jegyző

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a mezei őrszolgálat 
nyilvántartásba vétele céljából, annak létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek jelentse be. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

8.a/ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Ügyrendi,  Jogi  és 
Közbeszerzési Bizottsága által lefolytatott 2013. évi közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Korponai Tamás, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési bizottság elnöke

8.b/ Tájékoztató  a  polgármester  által  –  átruházott  hatáskörben  –  lefolytatott  2013.  évi 
közbeszerzési eljárásokról
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A  2013. évben lefolytatott  uniós értékhatárt  elérő közbeszerzési 
eljárásokról  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  elnöke,  a  nemzeti  értékhatárt  elérő 
közbeszerzési eljárásokról a polgármester ad számot.

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést;  a  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi. 

9./ Javaslat a Dornyay Béla Múzeum „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti 
tanulmányi raktár” című pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr.  Sztrémi Melinda:  A Dornyay Béla  Múzeum 2013.  augusztus  26-án  Támogatási 
Szerződést  kötött  az  „Üvegváros.  Öblösüveggyár  történeti  és  üvegművészeti  tanulmányi  raktár” 
című TIOP-1.2.2-11/1-2012-0048 azonosító  számú pályázat  megvalósítására.  A projekt  pályázat 
szerinti  összköltsége  100.000  eFt,  100%-os  támogatási  intenzitás  mellett.  A  lefolytatott 
közbeszerzési eljárások alapján láthatóvá vált, hogy a 2012-ben betervezett összeg nem fedezi a 
kivitelezési  és  eszközbeszerzési  költségeket.  Az  intézmény  azzal  a  kéréssel  fordult  az 
Önkormányzathoz, hogy a projekt megvalósítása érdekében a szükséges többlet forrást 12.200 eFt-
ot biztosítsa a Múzeum számára. Ehhez kéri a közgyűlés támogatását. 
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A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést; 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 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 118/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dornyay Béla Múzeum TIOP-1.2.2-
11/1-2012-0048  azonosító  számú,  „Üvegváros.  Öblösüveggyár  történeti  és  üvegművészeti 
tanulmányi raktár” című projektjének megvalósításához.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt megvalósításához szükséges 12.200 E Ft 
többlet forrás összegét Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésében a Felújítások 
között  szereplő  Dornyay  Béla  Múzeum épületének  külső  felújítása  kiemelt  előirányzat  terhére 
biztosítja.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

10./ Javaslat fotovoltaikus rendszer kialakítására irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Új Széchenyi Terv keretein belül társadalmi egyeztetésen van a 
„Fotovoltaikus  rendszerek  kialakítása”  című  pályázati  konstrukció.  A pályázat  célja  a  kisebb 
bekerülési  költségű, az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-
hasznosító technológiákat magába foglaló projektek támogatása. A támogatási igény minimum 20 
millió Ft, maximum összege pedig nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.  A támogatás mértéke 
100%. A tervezet szerint a pályázati felhívás várható megjelenése 2014. június vége, a pályázatot 
július 21-én vagy 22-én kell benyújtani. Szakmai indokokat, illetve az önkormányzati intézmények 
energiafelhasználását  figyelembe  véve  a  Kodály  Zoltán  Tagiskola  tetőszerkezetére  és  a 
Sportcsarnok lapostetős részére javasolja az önkormányzat a napelemes rendszerek telepítését. Az 
előzetes kalkulációk során olyan villamos energia megtakarítás érhető el, amely évente 3 millió Ft 
körüli üzemeltetési költségcsökkentést eredményez. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 119/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Környezet  és  Energia  Operatív 
Program keretén belül meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” (KEOP-2014-4.10.0/N) 
támogatására történő pályázat benyújtását.
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Pályázat megnevezése: Napelemek telepítése Salgótarjánban

A pályázat megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma:
SÁIK Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3., hrsz:1876
Városi Sportcsarnok 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. hrsz.:1877

A tervezett fejlesztés forrásösszetétele (Ft):
Források 2014
Saját erő 0
KEOP-2014-4.10.0/N  támogatásból  igényelt 
összeg

50.000.000

Pályázat szerinti összes költség 50.000.000

Határidő: 2014. július 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. július 21.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés a projekt előkészítéséhez szükséges forrást Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. 
évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat  a  Startmunka  program  és  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatási  program  megvalósításához  szükséges  visszatérítendő  támogatás 
biztosítására
Előterjesztő: Eötvös Mihály alpolgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Salgótarjáni  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  2014.  áprilisi 
kezdéssel  két  Startmunka  program  megvalósítására  nyújtott  be  pályázatot,  melyeket  a 
Belügyminisztérium nem támogatott, ezért a Nonprofit Kft. májusi indítással két újabb Startmunka 
programot  dolgozott  ki.  A korábbi  évekhez  hasonlóan  a  Munkaügyi  Központhoz  az  idén  is 
benyújtotta az önkormányzat, az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot. 
Mindkét  program  utófinanszírozott,  ezért  a  programok  zökkenőmentes  megvalósításhoz,  a 
közfoglalkoztatási  bérek  folyamatos  biztosításához  a  Nonprofit  Kft.  számításai  alapján  a 
Startmunka  programnál  34.000  eFt,  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási 
programnál  17.000  eFt  visszatérítendő  támogatás  biztosítása  szükséges.  A  támogatások 
visszafizetése legkésőbb 2014. december 31-ig megtörténik. Kéri a  Közgyűlés támogatását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 120/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Startmunka programokon belül az  Értékteremtő 
közfoglalkoztatási  program és  az  Egyedi,  helyi  sajátosságokra  épülő  program megvalósításához 
34.000 eFt visszatérítendő támogatást,  az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
program  megvalósításához  17.000  E  Ft  visszatérítendő  támogatást  biztosít  a  Salgótarjáni 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft részére, és felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat rendezéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A Közgyűlés  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  között  létrejött,  a  Közgyűlés  39/2014.(III.27.)  Öh.  számú 
határozatával  elfogadott  visszatérítendő  támogatás  nyújtásáról  szóló  megállapodás  1.  melléklet 
szerinti módosítását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez 
kapcsolódó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, 01219 helyrajzi számú, természetben Hatvan felé 
haladva Vizslás-Újlakpuszta előtt a 21-es főközlekedési út jobb oldalán húzódó, állami tulajdonú 
ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges előzetes megállapodást a Közgyűlés ez évi 
márciusi  határozatával  jóváhagyta  azzal,  hogy  a  végleges  megállapodást  az  út  helyi  közúttá 
minősítését  követően  a  Közgyűlés  soron  következő  ülésére  kell  terjeszteni.  Az  ingatlant  a 
Közlekedési Felügyelőség 2014. május 8-án helyi  közúttá minősítette,  ezért  szükségessé vált  az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodás megkötése.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 121/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges, az előterjesztés 1. melléklete szerinti megállapodást 
jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  aláírására  és  a  szükséges  jognyilatkozatok, 
intézkedések megtételére.
Határidő: - megállapodás aláírására: azonnal
- jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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13./ Javaslat  a  1516/15  hrsz.-ú,  állami  tulajdonú  közterületből  kialakult  ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyására
 Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgótarján, 1516/15 helyrajzi számú, természetben Karancsalja 
felé haladva a Karancs út jobb oldalán húzódó állami tulajdonú közterületből kialakult ingatlanok 
önkormányzati  tulajdonba vételéhez  szükséges  előzetes  megállapodást  a  Közgyűlés  a  2013.  évi 
határozatával jóváhagyta szintén azzal, hogy a végleges megállapodást a közterületek helyi közúttá 
minősítését  követően  a  polgármester  terjessze  a  Közgyűlés  soron  következő  ülésére.  Az 
ingatlanokat  a  Közlekedési  Felügyelőség  2014.  január  20-án   helyi  közúttá  minősítette,  ezért 
szükségessé vált az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas végleges megállapodás megkötése.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 122/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  1516/5  hrsz.-ú  ingatlanból  kialakult 
1516/17;  1516/18;  1516/19;  1516/20;  1516/21  helyrajzi  számú,  állami  tulajdonú  közterületek 
önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges, az előterjesztés 1. melléklete szerinti megállapodást 
jóváhagyja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak  aláírására  és  a  szükséges  jognyilatkozatok, 
intézkedések megtételére.
Határidő:- megállapodás aláírására: azonnal

 - jognyilatkozatok megtételére: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat a 2417 hrsz.-ú beépítetlen terület elidegenítésére és a 1580/1 hrsz.-ú telephely 
tulajdonjogának megszerzésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarjánban a Károlyi megnevezésű településrészen, az Erdész 
utca 32. szám alatti telephelyen a Nordtechnik Ipari és Szolgáltató Kft. végzi jelenleg a termelő 
tevékenységét. Az előállított termék felvásárlására az elmúlt években nőtt a kereslet, a megnövekvő 
termelési igényeket a telephely már nem tudja kielégíteni, így szükséges annak bővítése, melyet a 
rendezési terv nem tesz lehetővé.  Az egyeztetések alapján a 2112. számú főközlekedési útvonal 
mellett  Somoskőújfalu irányában található a 2417 hrsz.-ú közterület,  mely megfelelne a termelő 
tevékenység áttelepítéséhez. A közterület az elmúlt években funkcióját vesztette, így a rendezési 
tervben  az  érintett  ingatlan  már  beépítésre  szánt  kategórián  belül  a  kereskedelmi  szolgáltató 
gazdasági övezetben szerepel.  Az ügyvezető igazgató felvetette a tárgyi ingatlanok cseréjét, mely 
azt jelenti, hogy a telephelyet átadná a városnak és cserébe megkapná a 2417 hrsz.-ú ingatlant. A 
Salgó Vagyon Kft. független ingatlanforgalmi értékbecslővel felértékeltette az ingatlanokat.

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

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 123/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 2417/2 és a 
2416 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok birtokhatár-rendezését jóváhagyja a melléklet szerinti ST-
Szerpentin Bt. által T-12/2014. Munkaszámon elkészített változási vázrajz alapján.
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A Közgyűlés  a  telekalakítás  alapján  létrejövő  2417/2  hrsz.-ú,  5172  m2  területű  ingatlant 
minősített  többséggel  forgalomképes  vagyonná  nyilvánítja.  Jóváhagyja  a  Nordtechnik  Ipari  és 
Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 1580/2 hrsz.-ú kivett telephely, illetve a telekalakítást követően 
kialakuló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 2417/2 hrsz.-ú kivett 
beépítetlen  terület  megnevezésű  ingatlanok  csere  útján  történő  tulajdonjog  átadását/átruházását, 
azzal  a  feltétellel,  hogy a  vevő  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  szerint  
átlátható  szervezetnek  minősül,  továbbá  a  telekalakítás  és  a  földhivatali  eljárás,  illetve  a 
közműkiváltások  valamennyi  költsége  a  vevőt  terheli.  A Közgyűlés  jóváhagyja  a  csere  tárgyát 
képező  ingatlanok  forgalmi  értékét  a  következők  szerint:  a  2417/2  hrsz.-ú  ingatlan  bruttó 
11.850.000,- Ft, míg a 1580/2 hrsz.-ú ingatlan áfa mentes (Áfa törvény 86. § alapján) 11.850.000,- 
Ft. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a telekalakítással történő 
ingatlan csereszerződés előkészítésére, lebonyolítására, valamint szerződéskötésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

15./ Javaslat az Ipari Parkban lévő, salgótarjáni 6225/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés 2014. április 24-i ülésén döntött a MITSUBA Kft.-vel 
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről. A döntést követően a MITSUBA Kft. azzal a 
konkrét  ajánlattal  kereste  meg  az  Önkormányzatot,  hogy az  Ipari  Parkban  lévő,  a  salgótarjáni 
6225/15  hrsz.-ú,  5000  m2 területű  „kivett  ipari  park”  megjelölésű,  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlant 10.000.000 Ft + ÁFA vételáron meg kívánja vásárolni,  melyet  az adásvételi  szerződés 
aláírását  követő  15  napon  belül  egy összegben  átutalással  kiegyenlít.  A közgyűlés  kizárólagos 
hatáskörébe  tartozik  a  10  millió  forint  egyedi  értékhatár  felett  a  forgalomképes  vagyonelem 
elidegenítése. Véleménye szerint, ha 0,5 hektáron fejleszteni akar a cég, ez azt jelenti, hogy újabb 
munkahelyek jönnek létre. Ezért mindenképpen javasolja az előterjesztés támogatását. 

Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  7  igen  szavazattal  támogatta  az  előterjesztést;  a  
Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 124/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Ipari Parkban lévő, salgótarjáni 6225/15 
hrsz-ú,  5000  m2 területű,  „kivett  ipari  park”  megjelölésű,  1/1  arányú  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlan  értékesítését  a  MITSUBA Automotive  Systems  of  Europe  Autóalkatrész  Gyártó  Kft. 
(székhely:  3104 Salgótarján,  Patak  út  3-4.,  adószám:  12637601-2-12,  cégjegyzék  szám:  12-09-
004041) részére 10.000.000 Ft + ÁFA vételáron. 

A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti  adásvételi 
szerződés  megkötésére.  Az  adásvételi  szerződés  hatályba  lépésének  feltétele  az  állam nevében 
eljárni jogosult szerv nyilatkozata arra nézve, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14.§ (2) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

16./ Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló 6088/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga ingyenes 
átruházásának kezdeményezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A város  „Déli részén”, a TESCO áruházzal szemben kialakítandó 
kereskedelmi, szolgáltató területek kialakítására szolgáló építési telkek kedvezőbb megközelítését 
egy új útcsatlakozással meg lehetne oldani. A csatlakozás kiépítéséhez állami tulajdonú földrészlet 
igénybevétele  szükséges,  ezért  az  önkormányzat  előzetes  tájékoztatást  kért  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től, mely tájékoztatás alapján elkészült a telekmegosztási vázrajz. A 6088 hrsz.-ú 
telek megosztásával létrejövő 6088/2 helyrajzi számú telek alapterülete 1183 m2.  Az előzmények 
alapján a Salgótarján, Rákóczi Ferenc út 6088/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételét kezdeményezi önkormányzat. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 125/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi  
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi  és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő salgótarjáni  6088/2 hrsz. alatti 
ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott  településüzemeltetés, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. 
Konkrét felhasználási cél meghatározása: útcsatlakozás kiépítése
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág megváltoztatása költségének – megtérítését. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

4.  A  Közgyűlés  kinyilvánítja,  hogy  az  igényelt  ingatlan  nem  áll  (örökségvédelmi  /  
természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

5.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  salgótarjáni  6088/2  hrsz.  alatti  ingatlan 
ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adásával  kapcsolatos  eljárás  során  az  MNV Zrt.  felé  teljes 
jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

6.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  salgótarjáni  6088/2  hrsz.  alatti  ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

17./ Javaslat a Salgótarján, Alkotmány út 9.  (hrsz:  1787/9/A/1)  szám alatti  nem lakás célú 
helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat tulajdonában áll a Salgótarján, Alkotmány út 9. 
szám alatti helyiség, amely 2010. szeptember 30. napja óta üres, annak ellenére, hogy folyamatosan 
meg  van  hirdetve  bérbeadásra.  Kadlót  Zsolt  azzal  kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy a 
Promeritum Alapítvány elvi  támogatásával  a  helyiséget  bérbe  kívánja  venni,  egy úgy nevezett 
„kijutós játék” szórakoztató központ kialakítására. A „kijutós játék” a logikai játékok csoportjához 
tartozik, a kombinatív készség mellett fejlesztheti a koncentrációt, és a stressz tűrő képességet is. A 
játékos  vetélkedőhöz  kapcsolódóan  a  Promeritum  Alapítvány  közreműködésével  képzéseket, 
vetélkedőket  kívánnak  szervezni,  többek  között  Salgótarján  múltjával  kapcsolatosan,  aminek 
keretében helyi  iskolákat  céloznának meg.  Az együttműködés érdekében felkeresték a  Dornyay 
Béla Múzeumot, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárat, valamint több tagiskolát, melyek örömmel 
fogadták  a  megkeresést.  Részükre  az  iskolai  foglalkoztatás  keretében  ingyenes  szórakozási 
lehetőséget biztosítanak. Fenti szórakoztató központ kialakítása a jelenlegi helyiség egy részének 
átalakításával és felújításával jár.  A leendő bérlő az átalakítási  munkákra költségvetést  készített, 
melynek  költsége  bruttó  3.066.880,-  Ft,  és  saját  költségén  kívánja  elvégezni.  Az  értéknövelő 
felújítással a helyiség megújul, értékesebb lesz és Salgótarján városban egy igényes környezetben 
lévő, színvonalas szórakoztató központ jön létre a város és a környéken lakók számára. A Salgó 
Vagyon Kft. az Alkotmány út 9. társasházzal felvette a kapcsolatot a bérbevétel tárgyában, és a 
társasház egyhangúan megszavazta a bérbeadást a 2014. április 24-én megtartott közgyűlésén azzal, 
hogy szeszesital árusítását nem támogatja. Javasolja a helyiség bérleti díját 100 eFt/hó összegben 
megállapítani. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 126/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Alkotmány út 9. (hrsz: 1787/9/A/l) szám 
alatti, 300 m2 nagyságú ingatlant bérbe adja Kadlót Zsolt (lakcím: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 
45.,  Szem.ig.szám:  292766DA.,  anyja neve:  Fülöp Zsuzsanna)  részére 2014. július 01.  napjától 
2017. június  30.  napjáig 3 éves  határozott  időtartamra 100.000,-  Ft/hó bérleti  díjon a  határozat 
mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. június 30.

18./ Javaslat  a  Salgótarján,  Tanács  út  2.  (hrsz:  3933/9/A/29)  szám  alatti  nem  lakás  célú 
helyiség kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat  tulajdonában  álló,  Salgótarján,  Tanács  út  2. 
szám alatti, 43 m2 nagyságú nem lakáscélú ingatlanára a Százszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta 
Egyesület bérleti szándékát fejezte ki 2014. július 1. napjától, közösségi tevékenységek színterének 
biztosítása és vásártéri civil információs iroda céljára. Az Egyesület a tevékenységét a Vásártérért 
Egylet Civil Társasággal közösen tervezi végezni, melynek keretében elősegítenék az önkormányzat 
és  a  lakosság  közötti  információk  hatékony  megosztását.  A  helyiséget  jelenleg  a 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete bérli, kedvezményes 16.245,- Ft/hó bérleti díjért 
Önálló Életvitel Központ működtetése céljából. A bérleti szerződésük 2014. június 30. napján lejár 
és szerződését az önkormányzat nem kívánja megújítani. Információk szerint a MESE tevékenysége 
végzéséhez rendelkezik saját tulajdonú irodahelyiséggel a Lőwy S. út 12. szám alatti ingatlanban, 
így  a  működésük  a  továbbiakban  biztosított.  Javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  helyiséget 
kedvezményes, 16.245,- Ft/hó bérleti díjon adja bérbe a Százszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta 
Egyesület  részére 3 éves határozott  időtartamra azzal,  hogy a helyiséggel kapcsolatos közüzemi 
költségek megtérítése az Egyesület kötelezettsége. A fentiek alapján javasolja az Egyesülettel való 
együttműködés feltételeit együttműködési megállapodásban rögzíteni, melyet a határozati javaslat 1. 
melléklete tartalmaz.

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

Fekete Zsolt: Kérdése Tatár Csaba ügyvezető igazgató úrhoz, hogy hány üres bérbeadásra váró 
helyisége van a városnak a Vásártéren, illetve a korábbi bérlő a MESE a fizetési kötelezettségének 
1998. óta hányszor nem tett eleget? 
Tudomása szerint a MESE április 23-án eljuttatott egy levelet polgármester asszonyhoz, melyben 
kifejezte szándékát a helyiség további bérletére vonatkozóan. 

Tatár  Csaba: A Vásártéren  3,  de  lehet,  hogy  3+1  egészen  kicsi  üres  helyiség  van  jelenleg. 
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  az  egyesülettel  több  ízben  levélváltásra  került  sor,  mert 
tevékenységükkel  összefüggésben  számos  lakossági  bejelentés  érkezett,  amin  nem  tudtak 
változtatni. A szemeteléstől kezdve az italozásig sok olyan probléma felmerült,  mely tűrhetetlen 
volt a lakókörnyezetnek, és ezt az egyesület elnökének is jelezték. Véleménye szerint más civil 
szervezetnek  is  lehetőséget  kell  adni  a  helyiség  kedvezményes  formában  történő  bérlésére.  Az 
említett  egyesület  vezetője  nem jelentkezett  olyan  szándékkal,  hogy más  üres  helységet  bérbe 
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vennének. Emlékei szerint a MESE bérleti díj fizetésével nem volt probléma. 

Fekete Zsolt: Amennyiben 4-5 civil szervezet szeretne helységet bérelni, és az üres helyiségeket 
venné bérbe, az pont eggyel több helység, amit bérbe adhat a város, azaz eggyel több bevétel a 
városnak, mint ami most rendelkezésre fog állni.
Véleménye szerint nem a MESE egyesülettel volt gond a Vásártéren, hanem azon nehéz sorsú 
gyermekekkel,  akiknek  fejlesztésében,  megváltoztatásában  az  egyesület  szerepet  vállalt. 
Szakmájából  adódóan  tudja,  hogy  milyen  nehéz  az  ilyen  gyerekeket  a  társadalomba 
megfelelőképpen  behelyezni.  Sajnálja  a  MESE-vel  kötött  bérleti  szerződés  megszűnését. 
Amennyiben  ezeknek  a  gyerekeknek  a  sorsát  koordinálni  tudták,  és  csak  az  50%-ának  a 
látásmódjában, szocializációjában segíteni tudtak, már nagy eredményeket értek el. 

Szabó  Ferenc  Gábor: Választókerületében  található  az  említett  helyiség.  Korábban  számos 
funkciót  betöltött,  Gyerekkönyvtárnak,  majd  Logopédiai  Intézetnek  volt  a  helyisége.  A 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete régóta bérelte ezt a helyiséget. Az utóbbi időben a drogprevenciós 
programmal kapcsolatosan nagyon sok probléma fordult  elő.  Az ott  lakók panaszkodtak amiatt, 
hogy postaládákat firkáltak össze, üres üvegeket hagytak szétszórva a gyerekek, a működési idő 
alatt nem merték kinyitni az ablakot a földszinten lakók, mert hógolyót dobtak be az ablakon. 

A drogprevenciós program két évig zajlott,  a kint lévő tábla szerint 48 millió 800 ezer forintot 
kapott  rá  az  egyesület,  ami  nagyon  sok  pénz.  Összehasonlításképpen  a  Néptáncművészetért 
Közalapítványt  2 és fél  millió forinttal  támogatja a város évente,  és az önkormányzat az egyik 
legnagyobb támogatója. Össze lehetne hasonlítani, hogy ebből a pénzből mi mindent lehet csinálni. 
Véleménye szerint máshol, vagy máshogy kellene az ilyen jellegű programot szervezni. Nem tudja, 
hogy 7-8 gyerekkel  való foglalkozás  mennyibe kerül.  A Vásártéren élők ebből azt tapasztalták, 
hogy rongálást végeztek. A korlátot  4-szer kellett újraépíteni, mert összetörték, az ablaküveg be 
volt törve. 

Fekete  Zsolt:  Az elszámoltatást  a  program lebonyolítójától  lehet  számon kérni.  A program az 
antiszociális,  problémás  gyerekek  társadalomba  való  helyezését,  szemléletváltását  próbálta 
megoldani és kezelni.  Véleménye szerint a program nem 5-6 gyereknek, hanem sokkal többnek 
próbált  segítséget  nyújtani.  Más  civil  szervezetek  pénz  felhasználását  is  lehetne  vizsgálni, 
ellenőrizni.  Nem  lehet  összehasonlítani  kulturális  jellegű,  megfelelő  képzettségű  kultúrával 
rendelkező emberek részére szervezett programokat az ilyen jellegű programokkal. A MESE egy 
olyan feladatot vállalt fel,  amit nem sok civil szervezet tenne meg. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 127/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Százszorszebb  Salgótarjánért  Lokálpatrióta  Egyesület  (székhely:  3100 
Salgótarján, Liget út 1., adószám: 18641413, országos nyilvántartási szám: 13/01/001366, képviseli 
Tóthné Hupcsik Andrea elnök) között kötendő együttműködési megállodást az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, Tanács út 2. (hrsz: 3933/9/A/29) szám 
alatti, 43 m2 nagyságú ingatlant bérbe adja a Százszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület 
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(székhely:  3100  Salgótarján,  Liget  út  1.,  adószám:  18641413,  országos  nyilvántartási  szám: 
13/01/001366,  képviseli  Tóthné  Hupcsik  Andrea  elnök)  részére  2014.  július  01.  napjától  2017. 
június  30.  napjáig,  3  éves  határozott  időtartamra.,  16.245,-  Ft/hó  bérleti  díjon  a  határozat  2. 
mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata. 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

Fekete Zsolt és Huszár Máté képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 11  
fő. 

19./ Javaslat a 208/2008. (XI. 25.) Öh. sz. határozat hatályon kívül helyezésére, a Salgótarján, 
Úttörők  út  27.  szám  (hrsz.:  3918),  és  Alkotmány  út  6-8.  szám  (hrsz.:  1799)  alatti 
ingatlanok térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  a  208/2008.(XI.25.)  Öh.  sz.  határozatával 
térítésmentesen használatba adta a tulajdonát képező, Salgótarján Alkotmány út 6-8. szám alatti, 
összesen  150 m2 alapterületű  helyiségét  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórháznak 2008.  december  01. 
napjától 2018. november 30. napjáig iratok tárolásának céljára.  Az önkormányzatot  megkereste a 
Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, hogy az Alkotmány út 6. szám 
alatti pincerendszert szeretné használatba venni, melyet az önkormányzat támogat. A pincerendszer 
jellege nem teszi lehetővé a kórház iratainak elkülönített tárolását, valamint a pincerendszerben erős 
vizesedés  tapasztalható,  ezért  a  Salgó  Vagyon  Kft.  keresett  egy  erre  alkalmas  önkormányzati 
helyiséget,  ahol  azok  szakszerű  tárolására  lehetőség  van.  Javasolja a  Közgyűlésnek,  hogy  a 
Salgótarján, Úttörők út 27. szám alatti, 67 m2 alapterületű helyiségét a Kórház részére a korábbi 
döntésnek megfelelően adja térítésmentes használatba 2014. június 1. napjától 2018. november 30. 
napjáig  az  1.  számú  melléklet  szerint,  illetve  ezzel  egyidejűleg  a  208/2008.(XI.25.)  Öh.  sz. 
határozatát  helyezze  hatályon  kívül.  Javasolja továbbá  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  jóváhagyása  után  egy  együttműködési  megállapodás  megkötését  az  Egyesülettel, 
valamint  az  Alkotmány  út  6-8.  szám  alatti  helyiség  térítésmentes  használatba  adását  az 
Egyesületnek  polgári  védelmi  és  katasztrófavédelmi  feladatok  ellátására.  A  Megállapodásban 
szereplő katasztrófavédelmi eszközök szintén az Egyesület használatába kerülnek polgári védelmi 
és katasztrófavédelmi feladatok ellátása céljából.

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

dr. Bercsényi Lajos  :   Megköszöni a városvezetés és az igazgató úr döntését. A törvényből adódóan 
hihetetlen mennyiségű anyagok tárolását kell megoldania a kórháznak. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 128/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 208/2008. (XI.25.) Öh. számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2014. június 30.

2.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  salgótarjáni  3914/A/17  hrsz-ú,  természetben 
Salgótarján, Úttörők út 27. szám alatti 64 m2 alapterületű ingatlanát a Szent Lázár Megyei Kórház 
részére 2014. július 1. napjától 2018. november 30. napjáig térítésmentes használatba adja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft ügyvezető igazgatóját az 1. számú melléklet szerinti 
használati szerződés aláírására.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. június 30.

3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Ónkormányzata  és  a  Karancs  Speciális  Mentőszolgálat,  Polgárőr  és  Tűzoltó  Egyesület  között 
kötendő együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Alkotmány 
út 6-8. szám alatti, 1799 hrsz.-ú 733 m2 nagyságú ingatlant 2014. július 1. napjától 2024. június 30. 
napjáig terjedő határozott időre a Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
részére térítésmentes használatba adja azzal,  hogy a közüzemi költségek megtérítése a használó 
kötelezettsége.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a 3. számú melléklet szerinti 
használati szerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

20./ Javaslat  a  Salgótarján,  Játszó  út  2.  4/1.  szám  alatti  lakás  műterem  céljára  való 
bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A közgyűlés 2009. júniusi határozatával bérbe adta a kizárólagos 
tulajdonát képező, Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti, 29 m2 alapterületű helyiséget Gelencsér 
János festőművész részére műterem céljára, melyet a 2013. júniusi határozatával meghosszabbított 
2014. június 30-ig 11.670,- Ft/hó kedvezményes bérleti díj alkalmazása mellett. A bérleti szerződés 
meghosszabbítására kéri a  Közgyűlés támogatását. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 129/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  bérbe  adja  Gelencsér  János  festőművész  részére  a 
Salgótarján, Játszó út 2. 4/1. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3918/2/A/16 hrsz-ú, 
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29 m2 alapterületű helyiséget műterem céljára 11.670,- Ft/hó bérleti díj alkalmazásával, 2014. július 
1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. június 30.

21./ Javaslat  a  Tarján  Épszer  Kft.  üzletrészének  a  Salgó  Vagyon  Kft.  által  történő 
megszerzésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. az Ipari Park III. ütemében található, mintegy 
10  ha földterület  értékesítésének  elősegítése  céljából  új  típusú,  modellértékű  eljárást  kíván 
alkalmazni,  elsősorban  a  helyi  kisvállalkozások  számára.  A modell  lényege,  hogy  kölcsönös 
megfelelés esetén a Salgó Vagyon Kft. tőkével, ingatlan apporttal beszáll olyan vállalkozásokba, 
amelyek  az  ipari  parkban  szeretnének  fejleszteni,  megfelelő  projekttel  és  gazdasági  múlttal 
rendelkeznek, azonban elegendő saját  forrás hiányában nem tudnak pályázni.  A pályázati  forrás 
ilyen  nagyságrendű  beruházásoknál  többnyire  nélkülözhetetlen  a  projekt  jó  színvonalú 
megvalósítása  érdekében.  Az  együttműködés  opcionális  jellegű,  feltétele  a  sikeres  pályázati 
szereplés, telephelyfejlesztésre vagy ipartelepítésre vonatkozóan. A Salgó Vagyon Kft. felajánlja a 
későbbi kivásárlás lehetőségét partnere részére a pályázati futamidő leteltével. A módszer gyakorlati 
életben való bevezetésének első eleme az előterjesztés tárgyát képező megállapodás a Salgó Vagyon 
Kft. és a Tarján Épszer Kft. együttműködésére vonatkozóan. A cég tervezett jegyzett tőkéje 3.000 e 
Ft  készpénz.  A Salgó  Vagyon  Kft.  1.200  eFt  jegyzett  tőke  befizetéssel  40%  üzletrészt  kíván 
megszerezni az átalakult cégben. A Tarján Épszer Kft. tulajdonosai eredményes pályázat esetén, a 
projekt  eredményes  megvalósítása  érdekében  tőkeemelést  hajtanak  végre  apport  vagy  további 
készpénztőke bevitelével, a jegyzett tőke arányában. Sikeres pályázat esetén a Salgó Vagyon Kft. az 
Ipari Park III. ütem 01208/3 hrsz-ú 5241 m² ingatlanát 13.000 e Ft értékben apportálja a cégbe. A 
projekt megvalósításának feltétele, hogy sikeres legyen a pályázat és legalább 50 - 60% vissza nem 
térítendő támogatásban részesüljön a korábbi pályázati feltételeknek megfelelően. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést; a  
Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 130/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Salgó Vagyon Kft. az Ipari 
Park  III.  ütemében  található  területek  értékesítésének  elősegítése  érdekében  és  a  „zöldmezős” 
beruházások  megvalósításának  támogatására  a  kijelölt  területeket  apportként  értékesítse  a 
vállalkozások számára üzletrész megszerzése mellett, közgyűlési felhatalmazást követően.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Salgó Vagyon Kft. a Tarján 
Épszer  Kft.-be 1.200 E Ft jegyzett  tőke befizetése mellett  40%-os üzletrészt  szerezzen,  azzal  a 
feltétellel, hogy a cég Társasági szerződésében rögzítésre kerüljön, hogy az alábbi döntésekhez min. 
61 %-os többségű döntés szükséges:
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• döntés törzstőke felemeléséről és leszállításáról
• döntés osztalékfizetésről
• döntés társasági szerződés módosításáról 
• döntés hitelfelvételről és beruházásról 20 M Ft értékhatár felett. 

Határidő: 2014.08.31.
Felelős: Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgató

3. Salgótarján  Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Tarján Épszer Kft. ipari 
parki telephelyfejlesztésre vonatkozó sikeres pályázata esetén a Salgó Vagyon Kft. tulajdonosként 
apportálja  a  01208/3  hrsz.-ú  saját  tulajdonú  ingatlanát  13.000  E  Ft  értékben  a  beruházás 
megvalósítása céljából. 
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Tatár Csaba Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgató

22./ Javaslat  Közgyűlési  hozzájárulás  megadására  a  Salgó  Vagyon  Kft.  130  millió  Ft 
folyószámla hitelkeretének meghosszabbításához
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. egyesülését követően a cég 
kiemelt figyelmet fordított a pénzügyi, likviditási helyzetének javítására. A megtett intézkedések 
hatására jelentős javulás tapasztalható. A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában 
megközelítőleg 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2012. végére az esedékes törlesztések teljesítése 
következtében közel 351 millió Ft-ra, 2013. végére 230 millió Ft közeli összegre csökkent. Az eltelt 
időszakban  adósságszolgálati  kötelezettségeinek  a  cég  maradéktalanul  eleget  tett.  2014.  évi 
törlesztési  kötelezettségük  összesen  75  millió  Ft.  Teljesítése  esetén  pénzügyi  mutatóik  tovább 
javulnak,  ami  biztosíthatja  a  társaság  hitelképességét  jövőbeni  fejlesztési  terveinek 
megvalósításához.  Napi  likviditásuk  fenntartását  folyószámlahitel  igénybevételével  biztosítja.  A 
130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, 
valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése miatt vált szükségessé. Az 
OTP Nyrt.-vel kötött folyószámlahitel szerződés 2014. augusztus 22-én lejár, a társaság számára 
szükséges újabb 1 évre történő meghosszabbítása, melyhez kéri a Közgyűlés jóváhagyását. 

A Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  3  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  
előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 131/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között megkötött 
1-1-13-4100-0176-9  számú,  130  millió  Ft  összegű  folyószámlahitel  szerződés  1  évvel,  2015. 
augusztus 22. napjáig történő meghosszabbítását jóváhagyja.
Határidő: 2014. augusztus 22.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

23./ Javaslat bölcsőde létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A gyermekek  napközbeni  ellátását  bölcsőde  hiányában  az 
önkormányzat  jelenleg,  átmeneti  megoldásként,  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak 
Társulása fenntartásában, az Úttörők út 17-19. szám alatt működtetett 4 családi napköziben 4x7 
férőhellyel, valamint három, nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Az 
önkormányzat 2013-ban az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program keretében a 
„Gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése  –  bölcsődefejlesztés”  című  pályázaton 
348.394.907  Ft  összegű  támogatásban  részesült.  A bölcsőde  alapkőletétele  2014.  március  5-én 
megtörtént,  a  kivitelezési  munkák  jelenleg  folyamatban  vannak.  A megépült  bölcsődében  52 
kisgyermek  egyéni  és  életkori  igényeinek  megfelelő  gondozása  válik  lehetővé.  A  működés 
elindításához  további  döntések  meghozatala  szükséges.  A  műszaki  átadás-átvétel  időpontja 
augusztus 14. Ezzel párhuzamosan az iroda, illetve az Egészségügyi és Szociális Központ, mint 
működtető megkéri a működési engedélyt. Előreláthatóan szeptember közepére átadható az épület. 
Véleménye  szerint  a  tényleges  működés  október  1-jén  indulhat.  A STÖT Tanácsa  a  szükséges 
döntéseket a tegnapi ülésén meghozta.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 132/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív 
Program keretében a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” 
című  pályázat  keretében  megvalósult  beruházás  során  elkészült  Százszorszép  Bölcsődét  a 
Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzati  Társulása  (a  továbbiakban:  Társulás)  által  fenntartott 
Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretein belül kívánja működtetni.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

2.  A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata,  a Társulás  és az 
Egészségügyi- Szociális Központ között a feladatátadásra vonatkozó megállapodás módosítását az 
1. melléklet szerint.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beruházással beszerzett felszerelési és berendezési 
tárgyak leltár szerinti átadás-átvételéről gondoskodjon.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: 2014. szeptember 10.

4. A Közgyűlés felkéri a Társulás elnökét, hogy a Százszorszép Bölcsőde indításához szükséges 
engedélyezési  eljárásról,  az  intézményvezetői  pályázati  eljárás  lefolytatásáról,  valamint  a 
munkáltatói intézkedésekről gondoskodjon.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert,  hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati  rendeletnek  a  Százszorszép  Bölcsődére  vonatkozó  módosítását  terjessze  a 
Közgyűlés elé.
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Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: A Közgyűlés szeptemberi ülése

6. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény 117.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Százszorszép  Bölcsődéhez  kapcsolódó 
központi költségvetési támogatás igényléséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

24./ Javaslat a háziorvosi feladatok Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére történő 
átadására és a Somoskői orvosi rendelő térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében a 
feladatellátást 2007. március 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időtartamra átadta Somoskőújfalu 
Község Önkormányzata részére. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a háziorvosi körzet feladatellátását 
szolgáló, a Salgótarján, Vároldal út 8. szám alatt található orvosi rendelő helyiségeinek, illetve a 
hozzá tartozó kiegészítő helyiségeknek a térítésmentes használatát is biztosította dr. Révész Johanna 
részére.  Az  orvosi  rendelőnek  helyt  adó  ingatlan  felújításra  került,  a  műszaki  átadás-átvétel 
megtörtént,  a  rendelés  mielőbbi  kezdése  érdekében  az  ingatlanba  az  Egészségügyi-Szociális 
Központ a hiányzó berendezési tárgyakat beszerezte. A 17. számú felnőtt háziorvosi körzet további 
működtetése  céljából  egyeztetés  történt  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzatával és  a  körzet 
működtetését  ellátó  dr.  Révész  Johanna  háziorvossal,  ennek  eredményeként  szükséges  a 
feladatellátást  szolgáló  helyiség  használatára,  illetve  a  feladat  ellátásra  vonatkozó  döntések 
meghozatala.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 133/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  között,  2006.  december  14.  napján 
létrejött,  296/2006.  (XII.  12.)  Öh.  sz.  határozattal  elfogadott,  a  17.  számú  háziorvosi  körzet 
feladatellátásának átadás-átvételére vonatkozó megállapodásmódosítást  az 1. melléklet  szerint.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett Egészségügyi-
Szociális  Központ  (székhely:  3100  Salgótarján,  Füleki  út  41.)  a  17.  számú  felnőtt  háziorvosi 
körzetben újonnan vásárolt berendezési tárgyakat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonába adja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az ingóságok átadás-átvételéről szóló, jelen határozat 2. 
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

24



3.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  nevében  és  megbízásából  eljáró  SALGÓ-VAGYON  Kft,  valamint  dr.  Révész 
Johanna között, a 17. számú felnőtt háziorvosi körzetnek helyt adó, a Salgótarján, Vároldal út 8. 
szám alatt található ingatlan, valamint a benne található berendezési tárgyak ingyenes használatba 
adásáról szóló használati szerződést a 3. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

25./ Javaslat  az egykori  kereskedelmi középiskola  épületét  jelölő  emléktábla  felállításához 
szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Szabó Ferenc Gábor,  a Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, Baranyi Zoltán kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, hogy intézményük fennállásának 75. évfordulója alkalmából az iskola korábbi 
épületének helyét jelölő emléktáblát helyezhessenek el a Bem utcai SPAR áruház falán. Az épület 
tulajdonosa  a  PM Project  Ingatlanfejlesztési  Kft.,  valamint  az  üzemeltető  SPAR Magyarország 
Kereskedelmi  Kft.  hozzájárult  az  emléktábla  kihelyezéséhez.  Nyilatkozatuk  az  előterjesztéshez 
csatolva lett. Az emléktábla elkészítésének és a helyszínen való elhelyezésének költségeit, valamint 
a későbbiekben a karbantartását  az iskola vállalta.  Az emléktáblák elhelyezésére önkormányzati 
rendelet alapján a város közterületein és a közterületek mellett elhelyezkedő ingatlanok külső falain 
emléktábla  csak  a  Közgyűlés  hozzájárulásával  helyezhető  el.  Az  előterjesztést  a  Gazdasági, 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. június 23- i ülését követően 
lett megküldve a képviselőknek.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 134/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) Ör. sz. 
rendelet 19. §-a, valamint 27. § (2) bekezdése alapján, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli,  
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola (3100 Salgótarján, Május 1. út 
58.) benyújtott kérelmének megfelelően, hozzájárul az egykori kereskedelmi középiskola épületét 
jelölő emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege:

„1939.  szeptember  5-én  ezen a  helyen,  a  Bem utca 4.  sz.  alatt  kezdődött  a  tanítás  az újonnan 
alapított kereskedelmi középiskolában.
Állíttatta  a  hagyományait  magáénak  valló  75  éves  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli, 
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola közössége 2014. szeptember 5-
én.”
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A tábla anyaga: gránit
A tábla mérete: 100 cm x 70 cm
Felállítás helye: A SPAR áruház (3100 Salgótarján, Bem u. 2-3.) falán.
Az emléktábla elhelyezésének tervezett időpontja: 2014. szeptember 5.

Az  emléktábla  elkészítésének  és  a  helyszínen  való  elhelyezésének  költségeit,  valamint  a 
későbbiekben  a  karbantartását  a  Táncsics  Mihály  Közgazdasági,  Ügyviteli,  Kereskedelmi  és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola vállalta. 
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

26./ Javaslat a József-akna és a Károly-akna egykori területét jelző emléktábla áthelyezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A létesítendő Százszorszép Bölcsőde területén állt egy emléktábla 
az egykor ezen a területen működő József-akna és Károly-akna, illetve az ott dolgozó bányászok 
emlékének megörökítéséül. Az emléktábla az építkezés idejére kegyeleti, valamint balesetvédelmi 
szempontokból ideiglenesen a Bányászati Kiállítóhelyen  lett elhelyezve, amelyről a Közgyűlés a 
márciusi ülésen tájékoztatást kapott. Javasolja, hogy az építési munkálatok keretében az emléktábla 
az előterjesztés 1. mellékletében szereplő helyszíni rajz szerint kerüljön visszahelyezésre az eredeti 
ingatlanra,  azonban a bölcsőde játszóudvarának kialakítása miatt,  annak egy másik pontjára. Az 
emléktábla az ingatlanon történő elhelyezésének költségeit a „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” 
című  ÉMOP-projekt  kivitelezési  költségvetése  tartalmazza.  Az  emléktábla  felállításával  és 
környezetének kialakításával kapcsolatos munkálatokat a bölcsőde kivitelezője,  a LAK-ÉP-KER 
1998.  Kft.  valamint  FORT-BAU  THERM  Kft.  alkotta  konzorcium  végzi.  Javasolja,  hogy  az 
emléktábla  karbantartásáról  és  állagának  megóvásáról  az  önkormányzat  gondoskodjon.  A tábla 
elhelyezéssel  kapcsolatban  egyeztetések  történtek  a  Bánya-és  Energiaipari  Dolgozók 
Szakszervezete I.  sz. Salgótarjáni Nyugdíjas Alapszervezete, az Országos Magyar Bányászati  és 
Kohászati  Egyesület  Salgótarjáni Osztálya, a Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló 
Egyesülettel. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 135/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az 1,70 m x 0,90 m méretű tábla-tartó 
kőlapon elhelyezett, a József-akna és a Károly-akna egykori területét jelző, illetve az ott dolgozó 
bányászok  emlékét  megörökítő  emléktáblának  (mérete:  70  cm  x  50  cm)  a  salgótarjáni 
Nyugativárosrészben, a Károlyi-telepen, a 1604/2 hrsz-ú ingatlanon történő áthelyezéséhez. 
Az emléktábla a területen történő elhelyezésének költségeit a „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” 
című ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0006 azonosítószámú projekt kivitelezési költségvetése tartalmazza. 
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Az emléktábla felállításával és környezetének kialakításával kapcsolatos munkálatokat a bölcsőde 
kivitelezője, a LAK-ÉP-KER 1998. Kft. valamint FORT-BAU THERM Kft. alkotta konzorcium 
végzi.  Az emléktábla karbantartásáról és állagának megóvásáról Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A Közgyűlés  utasítja  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott  emléktábla 
elhelyezkedésében bekövetkezett változás átvezetéséről a nyilvántartásban.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

27./ Javaslat az 1848-1992 között hősi halált halt bányászok emlékét megörökítő emléktábla 
felállításához szükséges hozzájárulás megadására
Előterjesztő:  Szabó  Ferenc  Gábor,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Bánya-,  Energia-  és  Ipari  Dolgozók Szakszervezete  Nógrádi 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezetének 
elnöke,  Tóth Mihály  kérelmet  nyújtott  be az önkormányzathoz,  hogy  az 1848-1992 között  hősi 
halált  halt  bányászoknak  emléket  állító  emléktáblát  helyezhessenek el a  salgóbányai  István-táró 
bejáratának falán.  Az ingatlan tulajdonosa, a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 
hozzájárult  az  emléktábla  kihelyezéséhez.  Az  emléktábla  elkészítésének  és  a  helyszínen  való 
elhelyezésének költségeit, valamint karbantartását a szakszervezet vállalja. Az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséből az Általános tartalék terhére 60.000 Ft-tal támogatja az emléktábla elkészítését. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 136/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közterület  elnevezésének  megállapításáról, 
változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997. (VI.30.) Ör. sz. 
rendelet  19.  §-a,  valamint  27.  §  (2)  bekezdése  alapján,  a  Bánya-,  Energia-  és  Ipari  Dolgozók 
Szakszervezete  Nógrádi  Bányász  Nyugdíjas  Szakszervezeti  Bizottsága  Salgóbányai  Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezete (3121 Somoskőújfalu,  Csontváry utca 14.; elnöke: Tóth Mihály)  által 
benyújtott  kérelemnek  megfelelően,  hozzájárul  az  1848-1992 között  hősi  halált  halt  bányászok 
emlékét megörökítő emléktábla felállításához az alábbiak szerint:

A tábla szövege:
„AZ 1848-1992 KÖZÖTT HŐSI HALÁLT HALT
BÁNYÁSZAINK EMLÉKÉRE. SALGÓ.

SZKVARCSEK MIHÁLY 1874.09.25. KOCSIS JÁNOS 1904.09.21.
JURCSÁK LAJOS 1877.08.10. IVANICS JÁNOS 1922.04.19.
KORBELY JÁNOS 1877.08.10. BÁSTI MÁRIA 1924.11.24.
MAJER JÓZSEF 1880.08.23. PÁL FERENC GÁBOR 1929.01.29.
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LÁNGOS MÁRIA 1880.08.23. VÍG MÁRIA 1929.01.29.
WAGNER MÁTYÁS 1883.04.01. PÉK ANTAL 1946.11.13.
HERZL KLÁRA 1883.04.01. CSATLÓS JÓZSEF 1949.01.18.
PINDROCH MIHÁLY 1884.02.07. DEÁK MENYHÉRT 1949.03.19.
SZULIN MÁRIA 1884.02.07. BOZÓ JÚLIA 1949.03.19.
BERTA MÁRIA 1890.04.10. IGNÁCZ ANDRÁS 1949.04.19.
BERGMANN FRANCISKA 1890.03.05. CSATLÓS ANOULEC 1949.04.19.
LESZKOVICS JÓZSEF 1899.09. 21. MOLNÁR GYULA 1961.05.10.
TOMACSEK IVÁN 1896.08.17. MEDE ETA 1961.05.10.
TANSCKOK JÁNOS 1899.09.10. HOCK LÁSZLÓ 1964.
ISGYINSZKY MÁRIA 1899.09.10.

Állította: Salgói Bányász Nyugdíjas Alapszervezet
2014.
T.M.”
A táblán szereplő grafika: a bányászjelvény (fő motívumai: a vájárok legfontosabb szerszámai, a  
nyeles ék és a kalapács keresztben elhelyezve)
A tábla anyaga: gránit
A tábla mérete: 1050 mm x 1150 m x 30 mm
Felállítás helye: A salgóbányai István-táró (3109 Salgótarján, Medvesi út 9.) bejáratának fala.
Az emléktábla ünnepélyes felavatásának tervezett időpontja: 2014. szeptember 12.
Az  emléktábla  elkészítésének  és  a  helyszínen  való  elhelyezésének  költségeit,  valamint 
karbantartását a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezeti  Bizottsága  Salgóbányai  Bányász  Nyugdíjas  Szakszervezete  vállalja.  Az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséből az Általános tartalék terhére 60.000 Ft-tal támogatja az
emléktábla elkészítését.
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

28./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához való csatlakozásra
Előterjesztő: Fenyvesi Gábor alpolgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. Az Ösztöndíjrendszerhez az önkormányzat 2001. óta minden évben csatlakozott, mivel 
fontosnak  tartja  a  városban  élő  főiskolai,  egyetemi  hallgatók  tanulmányainak  támogatását. 
Javasolja,  hogy  amennyiben  a  pályázat  kiírásra  kerül,  az  Önkormányzat  csatlakozzon  az 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához és az önkormányzati ösztöndíjrész biztosításához 1.700 
000  Ft-ot  különítsen  el  a  2015.  évi  költségvetésben.  Javasolja  továbbá,  hogy  az  ösztöndíjak 
odaítéléséről továbbra is a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma döntsön.

A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 137/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, amennyiben a pályázat kiírásra kerül csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A  Közgyűlés  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatához  az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésben 1.700.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: 2015. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3.  A  Közgyűlése  felkéri  a  "Salgótarján  Jövőjéért"  Közalapítvány  Kuratóriumának  elnökét  a 
pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth Tibor elnök

29./ Javaslat a „Pro Arte Musica” Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A civil törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
rendelkezései  tartalmazzák  azokat  az  irányadó  szabályokat,  amit  a  civil  szervezeteknek, 
alapítványoknak működésük, továbbműködésük során követni kell. Az önkormányzat alapító tagja a 
„Pro Arte Musica” Alapítvány  közhasznú szervezetnek, ezért a közhasznúság további fenntartása 
érdekében módosítani szükséges az alapító okiratát, mind a civil törvény, mind a Ptk. szabályait 
figyelembe véve, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. 

Az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  6  igen,  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  
előterjesztést; a Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 138/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján  megyei  Jogú Város  Közgyűlése  „Pro  Arte  Musica”  Alapítvány (a  továbbiakban: 
Alapítvány)  alapító  okiratát  az  1.  melléklet  szerint  módosítja.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
Polgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2.  A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  Alapítvány bírósági  nyilvántartásba  vételéhez 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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30./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  17.  §-a  alapján  a  Közgyűlés  félévenként  jóváhagyott  munkaterv  alapján  végzi 
munkáját.  A  munkaterv  tervezetét  a  polgármester  irányításával  a  jegyző  állítja  össze,  és  a 
polgármester  terjeszti  a  Közgyűlés  elé.  A hivatkozott  rendelkezés  előírja  továbbá  a  munkaterv 
elkészítésével kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket.

Ügyrendi,  Jogi  és Közbeszerzési  Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést;  a Népjóléti  
Bizottság  egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztést;  a  Pénzügyi  Bizottság 3  tartózkodás,  5  igen  
mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 139/2014. (VI. 26.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2014.  II.  félévi  munkatervét  a  melléklet  szerint 
elfogadja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közgyűlés  munkájának  előkészítésében  érdekelt 
szerveket, gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  ülésre  interpelláció  nem érkezett.  Kérdések,  hozzászólások 
következnek. 

Molnár  Károly: 4  felvetése  van  lakossági  megkeresések  alapján.  A  közgyűlés  mai  ülésén 
megszavazta a költségvetés-módosítását, amelyben 800.000 Ft összegben szerepelt egy Füleki úti 
épület  bontása.  Régóta  akut  probléma  a  lakótelepen  ez  az  épület,  és  ennek  környéke.  Sokszor 
illegálisan lakták az épületet, az ott lakók bomlasztották a közösség életét a Beszterce-lakótelepen. 
Az épület bontásával egyetért, kérdése arra vonatkozik, hogy valóban lakatlan-e az épület, nincs-e 
bejelentett lakója. 

Másik  felvetése  az  újonnan  épült  játszótérrel  kapcsolatos.  Lakók  jelezték,  hogy  a  kerítés 
felhúzásánál éles, kiálló hegyes acél vagy fém kerítésalj képződött 10 cm-rel a föld fölött, amit a 
kivitelező úgy orvosolt, hogy két oldalról ráhúzta a földet. A balesetek elkerülése miatt kéri, hogy az 
illetékes iroda vizsgálja meg, hogy szakszerűen jártak-e el a kivitelezés során. 

Szintén lakossági megkeresés miatt jelzi, hogy a volt „Lengyel-piac” területén sörsátort állítottak 
fel, mely szórakozási lehetőséggel egyetért. Azonban a késő esti órákban hazafelé tartók nagy zajjal 
vannak,  zavarva  a  lakók  nyugalmát.  Kéri,  hogy a  közterület-felügyelet,  vagy a  rendőrség  erre 
fokozottan figyeljen. 

Lakossági fórumon is felvetődött az a probléma, mely szerint a lenyírt füvet otthagyják, mely esős 
időszakban kellemetlen szagot áraszt, terjengve az egész lakótelepen és az egész városban. Kéri az 
illetékesektől, hogy ennek mielőbbi elszállítását oldják meg. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Valóban sok gond, jelzés van a fűnyírással összefüggésben. Sári 
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Sándor ügyvezető igazgató úr a lakossági fórumokon elmondta, hogy a városban 65 hektár zöld 
terület van, aminek rendbetétele az Önkormányzat feladata, illetve több hektár olyan terület is van, 
ami nem az önkormányzaté, de mivel a közigazgatási területen helyezkedik el, ezeknek is fontos a 
rendben tartása, hiszen a városvezetés felelősséggel tartozik a városlakókért. A családi házban élők 
tudják, hogy a májusi esőzések következtében hetente kellett nyírni a füvet, ami a 65 hektáron nem 
kivitelezhető.  Ütemezés  szerint  évi  4  fűnyírás  van,  ami  kevés,  ugyanakkor  ennél  többre  nincs 
pénzbeli kapacitás. Erre a problémára megoldást kell találni. 

A sörsátor  felvetésre  reagálva  elmondja,  hogy  jó  kezdeményezésnek  tartja  a  Közművelődési 
Nonprofit  Kft.  részéről,  hogy felállította ezt a sátrat,  lehetőséget biztosítva az ilyen szórakozást 
kedvelő városlakóknak. 

Hat  játszótér  megépítésére,  és  tíz  körbekerítése  történt  meg  az  eltelt  időszakban,  melynek  a 
gyerekek,  családok nagyon  örülnek a  visszajelzések  alapján.  A városi  játszóterek  ütemezése  és 
elhelyezése véleménye szerint jónak bizonyult. A nap bármely időszakában elhaladva a Beszterce-
lakótelep felé, mindig tele van gyerekekkel. 

A jelzett játszótér kerítési munkálatait a Foglalkoztatási Kft. végezte, így ügyvezető igazgató úr fog 
reagálni a felvetésre. Először Simon Lajosnak, a Közművelődési Kft. ügyvezető igazgatójának  adja 
meg a szót. 

Simon Lajos: Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Besztercén felállított VB sátor a Labdarúgó 
Világbajnokság végéig, azaz július 13-ig fog üzemelni. A mérkőzések időpontját az időeltolódás 
határozza meg, így valóban előfordult olyan, amikor a mérkőzés éjfélkor kezdődött. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a sátorban hétvégeken a labdarúgáshoz kötődő rendezvényeket is 
szerveznek. Július 5-én például élő csocsó bajnokság lesz.  Az élő csocsó olyan, mint az asztali 
csocsó csak a bábukat emberek jelenítik meg, akik fel vannak kötve egy rúdra, ahol kb. úgy tudnak 
mozogni mint a csocsónál. Van bizonyos jobbra-balra mozgási lehetőség. Látványos, vidám, mókás 
dolog, reméli, hogy sikere lesz. A zenés-táncos rendezvényeket szintén július 13-ig szerveznek. 

Sári  Sándor: A  fűnyírással  összefüggésben  tájékoztat  arról,  hogy  a  Kft.  már  több,  mint  100 
hektáron vágja a füvet. Igyekeznek mindenhova eljutni. Olyan nagyságrendben összegyűlt a feladat, 
hogy  délutáni  és  hétvégi  munkát  is  szerveznek.  Utánajárnak  a  Beszterce-lakótelepen  felvetett 
problémának is, bár már ott harmadszor kezdték meg a fűnyírást ebben az évben. 

A játszótéri kerítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ezek szabvány kerítések, speciálisan játszótérre 
gyártott  kerítés elemeket vásárolt  a cég.  A  kerítéselemek  különböző magasságba vannak állítva, 
földdel feltöltve, ezzel megakadályozva a kutyák bejutását. A kővel való feltöltés nem kivitelezhető, 
mert a későbbi fűnyírások alkalmával balesetveszélyesek lehetnek. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Kéri,  hogy  Lőrincz  Gyula  irodavezető  úr  vizsgáltassa  meg  a 
felvetést. 

Fenyvesi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy jelen pillanatban az épülő játszótér munkaterület. 
Ez  a  játszótér  nincs  átadva,  minden  gyermek  és  szülő  saját  felelősségére  használhatja  azt.  A 
játszóeszközök  be  lettek  telepítve.  A  kerítés,  járda  építése  hamarosan  megtörténik,  melyet 
parkosítás fog követni. 

Köszönetét fejezi ki a Foglalkoztatási Kft.-nek, a közfoglalkoztatottaknak, a Sebaji és a Medves 
körút között megépített  járdaszakaszért.

A VB sátorral kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kap. Megköszöni Polgármester Asszonynak a 

31



OrangeRamp, bmx- és skate  pálya  megépítéséhez való hozzájárulását,  támogatását.  Ezzel újabb 
szórakozási lehetősége adódik a fiataloknak. 

A Füleki úti ingatlan régi probléma, ahol már kényszer takarítás is történt. Sajnos az ilyen jellegű 
probléma hatósági ügy. Hónapokig tartó levelezgetések, büntetések, felszólítások után lehet döntést 
hozni. Az épület külső, Füleki út felé eső része járási hatáskör, a belső rész pedig az önkormányzat 
hatásköréhez tartozik. Jó a hatóságok közötti  együttműködés. Megnyugtatja a környéken élőket, 
hogy hamarosan megoldódik a probléma. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: További kérdés, közérdekű bejelentés nem érkezett.  Tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy a következő ülés időpontja előreláthatóan szeptember 11. 
 
Sok programot kínál a város önkormányzata nyáron is. Kiemeli a Közművelődési Nonprofit Kft.  
kezdeményezését a nyári programok kapcsán. Szombat esténként a Múzeum téren, illetve a Förster 
téren  kis  esti  zene  várja  a  salgótarjániakat  a  Váci  Gyula  Művészeti  Iskola  növendékeinek, 
tanárainak a közreműködésével. 

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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