
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

13. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 11-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,  Skuczi  Nándor  urat  a  Járási  Hivatal  vezetőjét,  az  ülésen  tanácskozási  joggal  részt  vevő, 
valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit és az érdeklődő állampolgárokat. A Közgyűlés 
15 tagjából 14 fő van jelen. Méhes András képviselő úr előzetesen jelezte, hogy később csatlakozik 
a közgyűlés munkájához. Megállapítja a határozatképességet. 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslattal él.  Javasolja, hogy a közgyűlés  10. napirendi 
pontként tárgyalja a „Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló 1794 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga 
ingyenes átruházásának kezdeményezésére” című előterjesztést,  27. napirendi pontként a „Javaslat 
önkormányzati tulajdonú lakások ingyenes használatba adására a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és a Salgótarjáni Összevont Óvoda részére” című előterjesztést,  28. napirendi pontként 
„Javaslat a Salgó Basket Szolgáltató Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, 
valamint  a  salgótarjáni  3729.  hrsz.-ú  ingatlanban  található  volt  főiskolai  tornaterem  ingyenes 
használatba  adására”  című  előterjesztést,  29.  napirendi  pontként  „Javaslat  a  mindennapos 
testnevelés  megszervezésével  összefüggő  létesítmények  használatáról  szóló  megállapodás 
jóváhagyására”  című  előterjesztést,  30.  napirendi  pontként  „Javaslat  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda, 
Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  autista  csoportjainak elhelyezésével  kapcsolatos  döntések 
meghozatalára”  című  előterjesztést,  31.  napirendi  pontként  „Javaslat  a  6902  hrsz.-ú  ingatlan 
elidegenítésére és a településrendezési eszközök Salgótarján, Hősök útja végét érintő módosítása 
előkészítésére”  című  előterjesztést,  32.  napirendi  pontként  „Javaslat  az  „Itthon  vagy  – 
Magyarország szeretlek!”  programsorozatban való  részvételre  és  a  támogatására  irányuló  igény 
benyújtására című előterjesztést. 

A közgyűlés  12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
Előterjesztő: Angyal Tibor tűzoltó alezredes, a salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség kirendeltségvezetője

2./ Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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3./ 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

4./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak Társulása  által  biztosított  személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló, 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

5./ Javaslat  „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020.” és a 
„Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  2014-2020.” 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

6./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Helyi  Építési  Szabályzatának  módosítására 
tárgyalásos eljárásban, az Ipari Park I. és II. területét érintően 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

7./ Javaslat  Salgótarján  Ipari  Park  II.  és  Erdész  út  területét  érintő  településrendezési  eszköz 
módosítás véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

8./ Javaslat  a  településrendezési  eszközök  módosítása  előkészítésére,  Salgótarján,  Bajcsy-
Zsilinszky út 5., Kun u., Bóna Kovács Károly út 9., Budapesti út 29. környéke
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

9./ Javaslat felsőoktatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat  a  Magyar  Állam  tulajdonában  álló  1794  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonjoga  ingyenes 
átruházásának kezdeményezésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat Haza-váró program indítására Salgótarjánban
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat pályázat kiírására Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatás ellátására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda  polgármester

13./ Javaslat a víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat  a  „Salgótarján  szociális  célú  rehabilitációja  Acélgyár-Városközpont”  című projekt 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

15./ Javaslat  a  „GeoTur-A Novohrad-Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése”  című  kiemelt 
turisztikai  projekt  keretében  megkötött  „Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás 
támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című  megállapodás  pontosított  1.sz. 
módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
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16./ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő:Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

17./ Javaslat  a  „Területi  együttműködést  segítő  programok kialakítása  az  önkormányzatoknál  a 
konvergencia régiókban” című ÁROP-1.A.3.2014 sz. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

19./ Javaslat a Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatban vis maior támogatás iránti 
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

20./ Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  társasági  szerződése  módosításának 
utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21./ Javaslat  a  01221  hrsz.-ú  legelő  tulajdonjogának  megszerzésére  az  Ipari  Park  III.  területét 
feltáró út jogi helyzetének rendezése érdekében 
Előterjesztő:  Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

22./ Javaslat  az  5958/4  hrsz.-ú  állami  tulajdonú  ingatlan  önkormányzati  tulajdonba  vételéhez 
kapcsolódó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

23./ Javaslat a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatti épület bontásának utólagos jóváhagyására
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

24./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 45. (hrsz:3921/1/A/56), Salgótarján, Rákóczi út 47. (hrsz: 
3921/2/A/23), valamint a Salgótarján, Úttörők út 1. (hrsz:3932/A) szám alatti nem lakáscélú 
üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

25./ Javaslat  a  Rónafalui  Művelődési  Ház működtetésére,  közművelődési  feladatok ellátására  a 
Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adása céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

26./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  lakások  ingyenes  használatba  adására  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

27./ Javaslat  önkormányzati  tulajdonú  lakások  ingyenes  használatba  adására  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és a Salgótarjáni Összevont Óvoda részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

28./ Javaslat  a  Salgó  Basket  Szolgáltató  Kft.-vel  kötendő  együttműködési  megállapodás 
jóváhagyására,  valamint  a  salgótarjáni  3729.  hrsz.-ú  ingatlanban  található  volt  főiskolai 
tornaterem ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 
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29./ Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítmények használatáról 
szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

30./ Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak 
elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

31./ Javaslat a 6902 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére és a településrendezési eszközök Salgótarján, 
Hősök útja végét érintő módosítása előkészítésére című előterjesztést
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

32./ Javaslat az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozatban való részvételre és a 
támogatására irányuló kérelem benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

33./ Javaslat Urikány várossal testvérvárosi kapcsolat megerősítésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

34./ Javaslat a József-akna és a Károly-akna egykori területét jelző emléktábla áthelyezéséről szóló 
135/2014. (VI.26.) Öh. sz. határozat módosítására 
Előterjesztő:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

35./ Javaslat  a  „Salgótarjáni  Közgés  Öregdiákok  Egyesülete”  részére  névhasználathoz  való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

36./ Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirendi  pont tárgyalásához meghívott: Molnár  Éva,  a  Balassi  Bálint Megyei  Könyvtár 
igazgatója

ZÁRT ÜLÉS:

37./ Javaslat Salgótarján Civil Társadalmáért-díjra
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ: 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Polgármesteri  Tájékoztatót kiegészíti  azzal,  hogy a  Kistipegő 
Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  2014.  július  14-én  írásban  fordult  az 
Önkormányzathoz,  és  az  Önkormányzat,  valamint  a  Kft.  között  fennálló  ellátási  szerződés 
felmondását  kérte  2014.  szeptember  1-jei  hatállyal.  A Kistipegő  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  az 
ellátási szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tett, a 2014. évben folyósított önkormányzati 
támogatással elszámolt, így ezeket figyelembe véve a szerződés felmondását elfogadottnak tekinti. 

A polgármesteri tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi.
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1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
Előterjesztő: Angyal Tibor tűzoltó alezredes, a salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség kirendeltség-vezetője

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti a közgyűlésen megjelent Berecz György tűzoltó ezredest, 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, Angyal Tibor tűzoltó alezredest, a 
Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  kirendeltségvezetőjét,  valamint  Bozó  Krisztián 
tűzoltó századost, a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokát.
Az  Igazgatóság  Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége  2014.  évi  tevékenységét  a 
szervezetet  érintő  jogszabályok  értelmében  végezte.  Az  év  kiemelt  feladata  volt  az  integrált 
katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítése, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer 
működtetését  végzi  a  kirendeltség,  szükség  szerint  az  érintett  társszervek,  társhatóságok 
bevonásával, együttes ellenőrzések lefolytatásával. A Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi 
elnökhelyettesi  feladatok  ellátásánál  személyi  változás  történt.  Antal  István  tűzoltó  alezredes 
Kirendeltség-vezetőt  Dr.  Bakondi  György  tűzoltó  altábornagy,  főigazgató  2013.  február  01-i 
hatállyal  Igazgató-helyettesnek  nevezte  ki  és  ezzel  egy időben  Angyal  Tibor  tűzoltó  alezredest 
kinevezte a kirendeltség vezetőjének. 
A Salgótarjáni  Helyi  Tűzoltó  Parancsnokság  működési  területéhez  39  település  tartozik,  ahol 
elsődlegesen látják el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. Nagy figyelmet fordítottak az állomány 
hivatástudatának  erősítésére,  az  egységes  csapatszellem  kialakítására,  a  szakmai  kompetenciák 
növelésére. Példaként említi azt az országos összefogást a dunai árvíz kapcsán, melyről kiállítás 
tekinthető  meg  a  Művelődési  Ház  üvegcsarnokában.  A tűzoltáson,  mentésen  kívül  más  jellegű 
feladatokat is ellát a Tűzoltóság. Példaértékűnek tartja a gyerekek részére szervezett tűzoltótábort, a 
Kirendeltség  által  kialakított  tűzoltó  emlékparkot,  az  egyedülállónak  tűnő  lépcsőfutó  versenyt. 
Felajánlja, hogy az önkormányzat egy vándorserleget alapít, amelyet a legjobban teljesítő csapat 
kap meg. Megköszöni a Kirendeltség munkavégzését.

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás  
mellett támogatta az előterjesztést. 

Angyal  Tibor: 2012.  január  1-től  a  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltó  Parancsnokságok  ismét 
állami Tűzoltóságok lettek, illetve egy teljesen új szervezet jött létre ebben a struktúrában ez pedig a 
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség,  amely  április  1-jén  kezdte  meg  működését.  A  Kirendeltség 
hatósági osztálya mellett három nagy szakmai terület működik, a polgári védelmi, az iparbiztonsági, 
illetve a tűzoltósági szakterület. 

A  polgári  védelmi  szakterület  a  kockázati  helyszínek  felmérésével,  valós  veszélyhelyzetekre 
felkészülve  előzi  meg  azt,  hogy  emberi  életben,  egészségben,  vagyontárgyakban  károsodás 
következzen be. Jelenleg egy kiemelt projekt keretében működik a  közösségi szolgálat, amelyben 
középiskolai  diákok vesznek részt  a  Katasztrófavédelem salgótarjáni  Kirendeltségnél.  2012.  óta 
több, mint 650 diák vett részt a programban, ahol a gyerekek megismerhetik, hogy mit jelent a  
katasztrófavédelem,  mit  jelent  a  tűzoltóság.  Ezáltal  felnőttként  sokkal  hatékonyabban  tudnak 
közreműködni a megelőzési feladatokban, illetve saját maguk és vagyontárgyaik védelmében. 

A másik terület az iparbiztonsági szakterület, mely egy teljesen új terület. A Katasztrófavédelem 
Országos Vezetősége felismerte, hogy a veszélyes áru szállítás nincs megfelelő hatósági kontroll 
alatt,  ezért  hozta  létre  ezt  a  szakterületet.  Elsősorban  a  veszélyes  áruk  szállítását,  előállítását, 
forgalmazását, felhasználását ellenőrzik. A közúti szállítás - nemzetközi rövidítés alapján -  ADR, a 
vasúti LID, az ADM pedig a folyami, illetve tengeri hajózás. A megyét ebből a közúti és a vasúti  
szállítás érinti. 
A tűzoltósági szakterületnél a 2012-es év kiugró időszak volt, hiszen a szabadtéri vegetációs tüzek 
száma az országos több évi átlagnak a kétszeresét is meghaladta. Elsődleges célkitűzés a hatékony 
megelőzés volt, melyet országos szinten sikerült 2013-ban 50%-kal csökkenteni. 
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A hatósági  osztálynál  külön  figyelmet  fordítanak  a  tömegrendezvények  hatósági  kontroll  alatt 
tartására.  Példaként  említi  Bér,  Csobánka-pusztát,  ahol  2.  alkalommal  rendezték  meg  a  Sound 
Fesztivált,  ahol nagyságrendileg 7-10 ezer ember fordult  meg. A rendezvénynek lesz folytatása, 
melyre 10 éves szerződést kötöttek. 

Változás,  hogy  járásonként  önkéntes  mentőszervezeteket  hoztak  létre.  A  salgótarjáni 
Kirendeltséghez Salgótarján,  Bátonyterenye és Pásztó járás tartozik.  Mind a három járásban 20 
fővel alakult meg ez az önkéntes mentőszervezet. 2013. szeptember 23-án a pásztói járási önkéntes 
mentőszervezet volt az első a megyében, amely egy úgynevezett rendszerbeállító gyakorlatot hajtott 
végre, majd ezt követte november 30-án Salgótarján és Bátonyterenye. 2014. szeptember 19-20-án a 
hasznosi  víztározó  területén  egy 36  órás  minősítő  gyakorlatot  fog  végrehajtani  a  három járási 
mentőszervezet. 

Az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek  szintén  kiemelt  szerepet  töltenek  be  a  katasztrófavédelem 
életében. 2013-ban a Salgótarján Hivatásos Tűzoltóság 7 darab Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a 
Pásztói Hivatásos Tűzoltóság pedig egy Tűzoltó Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. 
Megfelelő szakmai segítséget, illetve felügyeletet nyújtanak az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknek 
amelyek műszaki mentési és tűzoltási feladatokban is részt vesznek, illetve a hatósági tevékenység 
során is bekapcsolódnak a katasztrófavédelem munkájába.

2013-ban indult  a katasztrófavédelmi örs program. A kormányzat,  illetve az országos vezetőség 
fölismerte,  hogy  hatékonyabb,  ha  helyben  van  a  helyi  tűzvédelem.  Ennek  érdekében 
megvizsgálták, hogy az országban melyek azok a pontok, amelyek nincsenek megfelelően lefedve. 
2012-2013. januárjában indult a Pásztói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. A megyében összesen 3 
Tűzoltó Parancsnokság volt, ahol ellátták ezeket a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. 2013. 
július  1-jével  elindult  a  Rétság  Katasztrófavédelmi  Őrs,  majd  október  1-jén  a  Berceli 
Katasztrófavédelmi  Őrs.  Nem  a  megye  területe,  de  2014.  április  1-jével  a  Pétervására 
Katasztrófavédelmi  Őrs  is  megkezdte  működését,  majd  ez  év  július  1-jén  a  Szécsényi 
Katasztrófavédelmi Őrs.  Ezeken az Őrsökön egy gépjárműfecskendővel 4 fő teljesít szolgálatot. 
Helyben látják el a tűzvédelmet, ezáltal a lakosság közbiztonsága lényegesen javult. 

Megköszöni Polgármester asszonynak, a közgyűlésnek, illetve minden magyar állampolgárnak azt a 
példamutató összefogást, amit 2013-ban a dunai árvíznél a hivatásos szervek, az önkéntes szervek, 
egyéb karitatív civil szervek, önkormányzatok, illetve az állampolgárok nyújtottak. 

2013-ban  a  Salgótarjáni  Tűzoltó  Parancsnoksághoz  39  település  tartozott,  mely  a 
Katasztrófavédelmi  Őrsökkel  lecsökkent.  Jelenleg  21  település  tartozik  az  elsődleges  működési 
területhez, és a környező Őrsök vették át a hozzájuk közelebb lévő településeket. 

Megköszöni  a  Polgármester  asszony,  közgyűlés,  a  város  lakosságának  segítő  támogatását,  a  jó 
együttműködést. 

Berecz György: Megköszöni a közgyűlésen való tájékoztatásuk lehetőségét. Példaértékűnek tartja 
az Önkormányzat és a Kirendeltség közötti kapcsolatot.  

Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  3  éve  megyei  igazgató.  Szintén  példaértékűnek  tartja  azt  a 
gazdálkodást,  amely  erre  a  Megyei  Jogú  Városra  jellemző.  Nagyon  jó  alapokkal  rendelkező 
parancsnokságot  vett  át.  Ennek  az  volt  az  előnye,  hogy  szakmai  feladatokkal  tudott  és  tud 
foglalkozni.  Megköszöni  a  Tűzoltó  Gyermektábor,  az  emlékpark  kialakításához  kapott 
önkormányzati  támogatást.   Összefoglalva  mondandóját,  jóra  értékeli  a  Kirendeltség  elmúlt 
időszakban végzett munkáját, hasonlóan jóra értékeli az önkormányzattal együtt végzett munkát is. 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  dicsérő  szavakat.  Véleménye  szerint  minden 
partnerség két oldalú. Nyilván az önkormányzat keresi a partnerséget, de ha nem talál partnert a 
másik  oldalon  akkor  nincs  együttműködés.  Megköszöni  a  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
vezetőinek a közgyűlésen való részvételt. 

Tovább kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés a BESZÁMOLÓT tudomásul veszi.

2./ Tájékoztató  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  2014.  évi  költségvetésének  I.  féléves 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szokás szerint ebben az időszakban történik meg a költségvetés 
féléves  teljesítésének  értékelése.  A februári  közgyűlésen  már  szóba  került,  hogy  a  2014.  évi 
költségvetéskor nem lesz nehéz helyzetben az önkormányzat, hiszen jelentős pénzmaradvánnyal lett 
nyitva az év, illetve az állam átvállalta az adósság 70%-át.  A bevételek, kiadások korrekt, előrelátó 
tervezéssel készültek. Nem lettek túltervezve a bevételek, és nem lettek alultervezve a kiadások. 

Jelen anyagból legfontosabb információként kiemeli, hogy az első féléves teljesítés időarányosan 
jól  halad.  Szépen  alakulnak  az  adóbevételek,  melyet  megköszön  az  Adóhatósági  Iroda 
munkatársainak, illetve a gazdálkodó szervezeteknek, akik fegyelmezett módon teljesítik az adózási 
kötelezettségeiket.  Stabil,  nyugodt  gazdálkodási év első félévét  mutatja ez a beszámoló,  melyet 
megköszön  az  intézményeknek,  cégeknek  a  hivatali  egységeknek.  Nem  voltak  elrugaszkodott 
elvárások,  kérések,  ugyanakkor  az  első  olyan  éve  Salgótarjánnak  a  2014-es  esztendő,  amikor 
szabadabban lehetett tervezni a kormány adósságátvállalásának köszönhetően. Véleménye szerint a 
beszámoló alapján mind a háromnegyed éves, mind az éves teljesítés rendben lesz, a tervezettnek 
megfelelően fog alakulni. 

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadta, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5 igen  
és 1 tartózkodás mellett támogatta a tájékoztatót, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési  
és Idegenforgalmi Bizottság  1 tartózkodás és 6 igen szavazat mellett támogatta a beszámolót, a  
Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés a TÁJÉKOZTATÓT tudomásul veszi. 

3./ 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: Az előterjesztés a szokásosnál nagyobb terjedelmű, aminek oka, 
hogy a nyári szünet miatt a soron következő előirányzat rendezéseket kell megtenni. Kizárólag  a 
szokásos, havonta megjelenő átvezetések jelennek meg az előterjesztésben. 

A Pénzügyi  Bizottság többsége támogatta  az  előterjesztést;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  
Bizottság  5  igen  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta  a  rendelet-módosítást,  a  Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság  1 tartózkodás és 6 igen szavazat  
mellett támogatta a módosítást; a  Népjóléti Bizottság  8 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az  
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előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(A 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló, 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, a Népjóléti Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés júniusban döntött arról, hogy 2014. október 1-jétől az 
újonnan létesülő Százszorszép Bölcsődét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
által  fenntartott  Egészségügyi-Szociális  Központ szervezeti  keretein belül kívánja működtetni.  A 
vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  értelmében a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati társulás fenntartó esetén 
a  társulási  megállapodásban  erre  kijelölt  települési  önkormányzat  a  társulási  megállapodásban 
meghatározottak  szerint  alkotott  rendeletet.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Százszorszép  Bölcsőde 
működését 2014. október 1-jével megkezdi, a bölcsődei ellátás igénybevételének biztosítása miatt 
szükséges  a  márciusban  megalkotott  önkormányzati  rendelet  módosítása.  A  Társulási  Tanács 
júniusban jóváhagyta a térítési díjakat, és a települési önkormányzatok is meghozták a hozzájáruló 
döntésüket a rendelet módosításához. A tervezet a bölcsődei ellátás jogosultsági feltételeire és a 
térítési díjra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Felhívja a képviselő-társak figyelmét arra, hogy a 
rendelet tervezet 1. mellékletét képező intézményi térítési díjakat tartalmazó tábla 10. Gyermekek 
napközbeni  ellátása  című  pontjában  elírás  történt,  a  tábla  étkeztetés  térítési  díjra  vonatkozó 
oszlopában a „435 Ft/  hó  ”   szöveg helyett a „435 Ft/  nap  ”   szöveg a helyes. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
(A 19/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5./ Javaslat „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020.” és 
a „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020.” 
elfogadására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Elkészült  a  2014-2020 időszakra vonatkozó Településfejlesztési 
Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia, melyet elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt. 
A felülvizsgálathoz,  a  megalapozó  tanulmányok  elkészítéséhez  és  a  végleges  dokumentumok 
elkészítéséhez ÉMOP pályázat nyújtott 100 %-os támogatást.  A 2013. októbere és 2014. júniusa 
között  lezajlott  egyeztetési  folyamatban  több  szintű  szakhatósági  véleményezés,  partnerségi 
rendezvények  és  műhelytalálkozók  megrendezése  történt.  A széleskörű  társadalmasítás  során  a 
város honlapján folyamatosan megjelentek az egyeztetett anyagok.  A szakhatóságoktól beérkezett 
véleményeket a Függelék ismerteti.  A Közgyűlési határozat két melléklete az elfogadásra javasolt 
Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát tartalmazza. 
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A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6  
igen szavazattal támogatta az előterjesztést;  a Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 141/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Településfejlesztési  Koncepciója 2014-2020” dokumentumát az 1.  melléklet,  „Salgótarján 
Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” dokumentumát a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2014. szeptember 11.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020” és „Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált 
Településfejlesztési  Stratégiája  2014-2020”dokumentumához  mellékelt  Függeléket 
jóváhagyja.
Határidő: 2014. szeptember 11.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Huszár Máté képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 13 fő.

6./ Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Helyi  Építési  Szabályzatának  módosítására 
tárgyalásos eljárásban, az Ipari Park I. és II. területét érintően 
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Helyi  Építési  Szabályzatot  az  Ipari  Park  területén  történő 
építkezésekre vonatkozólag szükséges módosítani. A HÉSZ 20. §-a rendelkezik a gazdasági ipari 
területekről. A (12) bekezdésében benne maradt az a régi rendelkezés, amely építési helyet határoz 
meg, és tiltja a vasút 50 méteres védősávján belüli építést. A HÉSZ 65. § (5) bekezdése azonban 
megengedi a vasúti védőtávolságon belüli építést, vasúti egyeztetéshez kötve, így a két rendelkezés 
ellentmondásos.  A HÉSZ módosítását  az állami  főépítész tárgyalásos  eljárásban javasolta,  mely 
szerint a 20. § (12) bekezdést hatályon kívül helyezi  az önkormányzat. A rendelet-tervezet erre 
irányul.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
(A 20/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7./ Javaslat Salgótarján Ipari Park II. és Erdész út területét érintő településrendezési eszköz 
módosítás véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Közgyűlés  márciusi határozata  alapján  eljárás  indult  a 
településrendezési eszköz módosítására a Salgótarján  Ipari Park II.,  a Camping út és az Ifjúsági 
Tábor, valamint az Erdész út 34. sz. területét érintően. A Camping úti módosítást jelen előterjesztés 
nem tárgyalja.  A véleményezésben részt vevő partnerek a módosítási dokumentációt megismerték, 
észrevételezték. A beérkezett véleményeket és a javasolt HÉSZ-módosítás tervezetét az előterjesztés 
mellékletei tartalmazzák. A véleményezési szakaszt lezáró közgyűlési határozat szükséges az állami 
főépítész záró szakmai véleményezéséhez.

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen szavazattal  támogatta a határozati javaslatot;  
a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta a javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 142/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési terv Salgótarján Ipari Park II, és 
Erdész  út  területét  érintő  településrendezési  eszköz  módosítás  véleményezési  szakaszában 
beérkezett  véleményeket  az1.  melléklet,  a  helyi  építési  szabályzat  tervezett  módosítását 
tájékoztatásként a 2. melléklet szerint megismerte, elfogadja, és javasolja a polgármesternek, hogy 
azokat záró szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg.
Határidő: 2014. szeptember 11.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8./ Javaslat  a  településrendezési  eszközök módosítása  előkészítésére,  Salgótarján,  Bajcsy-
Zsilinszky út 5., Kun u., Bóna Kovács Károly út 9., Budapesti út 29. környéke
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az önkormányzat a Bajcsy-Zsilinszky út 5., Kun u., Bóna Kovács 
Károly út  9.  és  környékét   a  Salgglas  ZRt.  pedig a  Budapesti  út  29.  alatti  telephelyét  érintően 
kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását az alábbiak miatt: 
1./ A Bárdi Autó Magyarország Zrt. a Bajcsy-Zsilinszky út 5. alatti 1171/2 hrsz.-ú ingatlanjához egy 
keskeny sávot kíván venni a szomszédos, 1177 hrsz.-ú önkormányzati területből. 
2./ A Bóna Kovács Károly úti szabályozás a Bóna út 9. kialakult területfoglalását veszi alapul. A 
rendezéssel a közterületből lekerített terület szabályosan értékesíthető lesz. Egyúttal a szoborpark 
feletti névtelen útnak nevet kíván adni.
3./ Salgglas Zrt. kéri a Budapesti út 29. sz. telephelye újabb közúti megközelítésének lehetőségét a 
két körforgalom között. Ezen túl a kapubehajtással érintett  6232/7 hrsz.-ú ingatlanból területrészt 
kíván venni. A módosítás érinti a kiépült kerékpárutat.

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

Huszár Máté képviselő úr visszajött az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 143/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1.  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  felhatalmazza a  polgármestert,  hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  településrendezési  eszközei  Salgótarján,  Bajcsy-Zsilinszky  út  5.  és 
környékét,  a  Kun  utcát,  a  Bóna  Kovács  Károly  út  9.  és  környékét  érintő  módosítására  a 
településtervezési szerződést megkösse.
A településtervezési  szerződés  fedezetét  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetése  V.  Helyi 
Önkormányzat  fejezet  4.  Városfenntartási  és  egyéb  feladatok cím 9.  Településrendezési  terv 
módosítása kiemelt előirányzata biztosítja.

2. Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a  polgármestert,  hogy Salgótarján 
Megyei Jogú Város településrendezési eszközei Salgótarján, Budapesti út 29. környékét érintő 
módosítására  a  településrendezési  és  a  településtervezési  szerződést  megkösse.  A 
településtervezési szerződés fedezetét a Kezdeményező Salgglas Zrt. biztosítja.

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontok szerinti településrendezési eszköz 
módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  Partnerek):  a  településfejlesztési 

koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szerveken túl a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.,  a Salgó Vagyon Önkormányzati  Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató 
Kft.  valamint  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  és 
Építéshatósági Iroda.

b) A Partnerek tájékoztatásának módja: papír alapú levelezés és dokumentáció
c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

ca) papír alapú és CD-re mentett egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció,
cb) a dokumentáció az iratkezelés szabályát megállapító kormány- és önkormányzati  

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

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

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

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

megfelelően.
e) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:

ea) a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot,
eb) elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések, 

honlapon történő megjelentetés
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

9./ Javaslat felsőoktatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Dóra Ottó képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 13 fő.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  Az önkormányzat évek óta dolgozik azon, hogy a Salgótarjánban 
és ezáltal a megyében újra indulhasson a felsőoktatás. Palkovics László, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának  felsőoktatásért  felelős  államtitkára  a  kormány  támogatásáról  biztosította 
augusztus  20-án  az  önkormányzatot.  Annak  érdekében,  hogy  a  városban  újra  működjön 
felsőoktatási  intézmény,  egyetértésben  a  kormány szándékával  és  bírva  az  Emberi  Erőforrások 
Minisztériuma támogatását is, az Önkormányzat életre hívta a Salgótarjáni Felsőoktatási Kabinetet.

Szeptember 4-én a kabinet megtartotta alakuló ülését. A Kabinetnek tagja Nádai László úr, aki az 
államtitkár úr politikai főtanácsadója,  Szabó Gábor úr,  aki a Szegedi Egyetem rektora,  illetve a 
Magyar  Innovációs  Szövetség  elnöke.  Szintén  elfogadta  a  felkérést  az  Óbudai  Egyetem,  a 
Kecskeméti Főiskola és a Semmelweis Egyetem, valamint a Salgótarjánban működő Trigon Kft. 
vezetője dr. Simonyi Sándor. 

A megtartott alakuló ülésen döntés született arról, hogy kidolgozzák azt a modell értékű stratégiát, 
amely  mentén  jövő  szeptemberben  újraindul  Salgótarjánban  a  felsőoktatás.  Az  alakuló  ülésen 
határoztak arról is, hogy szeptember 12-ig eljuttatják Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős 
államtitkár úrhoz a javaslatokat. 

A cél az, hogy 2015. szeptemberében egy új modellű felsőoktatási képzés induljon Salgótarjánban. 
Az elkészített anyag a kormányzat felé irányuló kérést is tartalmaz, melynek lényege, hogy ezt a 
Salgótarjánban kidolgozott új felsőoktatási modellt a legmagasabb jogszabályi szint is tartalmazza. 

Ez az új felsőoktatási modell közösségi típusú modellt jelent, melynek részese az állam, az adott 
felsőoktatási  intézmény,  az  önkormányzat  és  a  helyben  működő  vállalkozások.  Duális  típusú 
képzést feltételez, amelybe a vállalkozások bekapcsolódásával, a helyi igényeket felmérve jelenik 
meg  felsőoktatás.  Cél  egy  önálló  főiskola  létrehozása,  amelynek  több  gesztor  felsőoktatási 
intézménye van. Amennyiben az Államtitkárság erre a stratégiai anyagra rábólint, következhet a 
részletek, a képzési portfóliók kidolgozása. 

A cél az, hogy itt egy szellemi központ épüljön ki Salgótarjánban. Azon fiatalok is tanulhassanak, 
akik  családjának  nehézséget  okoz,  hogy  más  városokban  taníttassák  gyermeküket  az  utazási, 
szállásköltségek miatt.  

Véleménye szerint ez egy olyan program, amely a tehetséges fiatalokat nem csak itthon tartja, ide 
hívja, hanem itt is tudja tartani őket, és munkahelyként ezt a térséget fogják választani.

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

Szabó Ferenc Gábor: Az elmúlt 3 évben közel 20 társaság volt a bizottság vendége. Ez a szoros 
kapcsolat a továbbiakban is kötelezettségeket ró a közgyűlés Gazdasági Bizottságára a létrejövő 
főiskola kapcsán is. 

Dr. Bercsényi Lajos  :   A Semmelweis Egyetemmel már 4 alkalommal tárgyalt a Szent Lázár Kórház. 
A  városban létrejövő felsőoktatással az Egyetem is, és Salgótarján is jól jár, hiszen így lehet uniós 
pénzeket lehívni. Elsősorban a Szent Lázár Kórház, de a megye másik két kórháza is részesülhet a 
helyi képzésekben, gyakorlatban, a szakemberek itt tartásában. A vendég professzorok és vendég 
előadások mellett a tanulók is helyben kapják a képzést. Jónak tartja a megkezdett irányt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A képzési portfólió eddig nem került szóba, de az egyetem nevek 
jelzik ezt, azaz a műszaki, gazdasági és egészségügyi vonal van jelen. 
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Dóra Ottó képviselő úr visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Szám: 144/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy a felsőoktatás újra 
induljon Salgótarjánban.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  felsőoktatás  megkezdésével  kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatására, az ehhez szükséges megállapodások aláírására, jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Salgótarjáni Felsőoktatási Kabinetet az Önkormányzat 
működtesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

10./ Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló 1794. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga ingyenes 
átruházásának kezdeményezésére
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előző napirendhez kapcsolódva jelen előterjesztés a felsőoktatási 
intézmény kialakítására tesz javaslatot.

A Népjóléti Képzési Központ torony épülete, korábban szálláshely és étkeztetési funkciót töltött be. 
A másik oktatási épület, pártház volt eredetileg. Az épületegyüttes a felsőoktatás oktatási színteréül 
szolgálhatna,  hiszen  megoldható  lenne  az  oktatás  helyszíne,  illetve  a  hallgatók  és  oktatók 
elszállásolása. A két ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével megteremthető az 
infrastruktúra a felsőoktatási intézmény számára. Az egyik épület térítésmentes használatbavételére 
vonatkozó igényt megkérte az önkormányzat, a másik épületre vonatkozóan folyamatban van az 
ügy. 

Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az előző nap konzultációt folytatott az MNV Zrt. elnökével 
Márton  Péter  úrral  és  munkatársaival,  ahol  részletesen  több  ingatlan  önkormányzati  tulajdonba 
vételéről esett szó. 

A Kemping vonatkozásában az MNV Zrt. a döntést meghozta, a kormány szeptemberi ülésén fogja 
tárgyalni. Reméli, hogy a kormány jóváhagyja az MNV Zrt. döntését. A másik kérés épp a Népjóléti 
Képzési  Központ  épületegyüttesére  vonatkozott,  ami  kapcsán  elmondta  a  felsőoktatással 
kapcsolatos  terveket,  és  összehangolást  kért  a  Minisztériumok  között.  Az  MNV Zrt.  vezetése 
biztosította  az önkormányzatot  arról,  hogy gyorsított  eljárással   igyekeznek segíteni  Salgótarján 
városát. 
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Az eljárás azzal gyorsítható, ha első körben az épület használatát kapja meg a város, és tulajdonosi  
hozzájárulással az infrastrukturális átalakítások megkezdhetők uniós források felhasználásával. Az 
eljárásrend szerint az önkormányzat térítésmentes tulajdonba fogja kapni az ingatlant.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 145/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. a)  Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi 
CVI.  törvény  36.§-a  (2)  bekezdésének  c.,  pontja  alapján,  az  önkormányzat  számára  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ának (1) bek. 
1.pontjában  előírt  településfejlesztés,  településrendezés  feladatainak elősegítése érdekében 
felsőoktatási intézmény kialakítása  céljából a Magyar Állam tulajdonában lévő salgótarjáni 
1794 hrsz. alatti  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adására  vonatkozó  igényét 
bejelenti.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b) Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata vállalja a  salgótarjáni  1794 hrsz. 
alatti  ingatlan  tulajdonba  adása  miatt  felmerülő  költségek  megtérítését.  A  Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X.4.)  Korm. rendelet  50-51.§-aiban előírtak teljesítésével a Magyar Nemzeti  Vagyonkezelő 
Zrt.-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze, valamint a szükséges 
további jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  állami  tulajdonú  ingatlan  ingyenes 
átruházásának  kezdeményezéséről  tájékoztassa  az  ingatlan-nyilvántartás  szerinti 
vagyonkezelőket, illetve a tulajdonosi jog gyakorlóját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11./ Javaslat HAZA-VÁRÓ program indítására Salgótarjánban
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  korábbi  napirendekhez,  a  felsőoktatáshoz,  valamint  az 
önkormányzat által már korábban kidolgozott, a közgyűlés által jóváhagyott ösztöndíjprogramhoz, 
ösztöndíjrendszerhez kapcsolódik az előterjesztés. 7 fiatal ily módon, egy tanéven keresztül havi 50 
ezer  Ft  támogatásban  részesült,  hiszen  a  szerződése  értelmében  egy  megfelelő  munkáltatóval 
együttműködve majd a városban helyezkednek el. Ez az ösztöndíj idén is meg lett hirdetve. Nagy 
számú  érdeklődő  volt,  a  hónap  végén  zárul  le  a  pályázati  szakasz.  Nehéz  döntést  kell  az 
önkormányzatnak hoznia. Véleménye szerint, melyet a javaslat is tartalmaz, tovább kell lépni az 
önkormányzatnak a fiatalok itt tartása, hazavárása vonatkozásában. Nem elég csak a munkahelynek, 
munkalehetőségnek a megteremtése, de talán vonzóbb lesz a város abban az esetben, ha a fiatalok 
lakhatását is segíti az önkormányzat. 
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A  Salgó  Vagyon  Kft.-vel  történt  egyeztetéseket  követően  arra  az  elhatározásra  jutott  az 
önkormányzat, hogy a Garzonházban található lakások közül fel tud ajánlani értelmiségi fiatalok 
számára  jelképes  bérleti  díjért  ingatlanokat,  lakásokat,  illetőleg  a  hamarosan  lebontásra  kerülő 
Bereczki Máté úton található kolónialakások területének rendbetétele  után,  a  kiparcellázás után, 
ezeket az ingatlanokat szintén jelképes összegért, a fiatal visszaköltöző vagy ideköltöző értelmiségi 
fiataloknak tudnák adni tulajdonba. 

A Salgó Vagyon Kft. a terület rendbetételéért, a lakások biztosításáért felel, míg az önkormányzat 
vállalná, hogy a helyi cégekkel, gazdálkodó szervezetekkel tárgyalva kidolgozza azt a programot, 
mely meghatározná, hogy milyen végzettséggel rendelkező fiatalokra van szükség a helyi cégeknek, 
milyen pályázatot hirdessen annak érdekében, hogy idevonzzák a pályakezdő fiatalokat. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 146/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata HAZA-VÁRÓ elnevezéssel programot indítson Salgótarjánban.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató  Kft.-vel  és  a  Salgótarján  közigazgatási  területén  működő  gazdálkodó 
szervezetekkel  az  egyeztetéseket  folytassa  le,  a  HAZA-VÁRÓ  programot  dolgozza  ki  és 
nyújtsa be jóváhagyásra a Közgyűlésnek.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12./ Javaslat  pályázat  kiírására  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-
közlekedés közszolgáltatás ellátására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Nógrád Volán Zrt. és az Önkormányzat között 2005. január 1. 
napján  lépett  hatályba  a  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének  biztosítását  célzó 
közszolgáltatási  szerződés,  amely  2014.  december  31-én  lejár.  Jelen  előterjesztés  a  vonatkozó 
jogszabályok  szerinti  új  közszolgáltató  kiválasztására  irányuló  ajánlati  felhívást  és  pályázati 
dokumentációt  tartalmazza,  mely  alapján  a  pályázat  lefolytatását  követően  a  helyi  közösségi 
autóbusz-közlekedés  ellátása  2015.  január  1-jétől  2016.  december  31-éig  terjedő  időszakra 
biztosított lesz.

Tájékoztatja  a  közgyűlést  a  MNV  Zrt.-vel  folytatott  tárgyalásokról.  Elmondja,  hogy  a  Zrt. 
támogatását  kérte  egy  új  típusú,  „zöldváros”  programhoz  illeszkedő  tömegközlekedési 
koncepcióhoz, amely a vasút, a Volán és az Önkormányzat közös gondolkodásában jelenít meg egy 
hosszirányú vasúti közlekedést, illetve egy ráhordó autóbuszos közlekedést. A következő időszak 
feladata  a  részletek  kidolgozása  lenne.  Másik  kérése  a  gépparknak,  az  autóbusz  parknak  a 
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megújítása  környezetbarát,  hibrid  gépjárművek  beszerzésével;  a  harmadik  pedig  az,  hogy  a 
pénzügyi tervvel egy komoly futásteljesítmény növekedést lehessen elérni Salgótarjánban. Ezeket a 
felvetéseket, kéréseket az MNV Zrt. megtárgyalja és a visszajelzések alapján tájékoztatni fogja a 
közgyűlést. 

A  Pénzügyi  Bizottság  támogatta  a  javaslatot;  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.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 147/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pályázati felhívás és dokumentáció Salgótarján 
megyei  jogú  város  közigazgatási  területén  helyi,  autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti 
személyszállítás  közszolgáltatási  szerződés  keretében  történő  ellátására”  című  pályázati 
felhívást a melléklet szerint elfogadja, mely alapján elrendeli a 2012. évi XLI. tv. 23.§-ának 
megfelelő  pályázat  lefolytatását  a  helyi  közösségi  autóbusz  közlekedés  ellátásának 
megrendelésére a 2015. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakra. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat meghirdetésére. 
Határidő: a pályázat meghirdetésére azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

13./ Javaslat a víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra gördülő fejlesztési 
tervet kell készíteni, melyet az önkormányzatnak – mint ellátásért felelősnek – kell benyújtani a 
Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  minden  év  szeptember  15-ig.  Jelen 
előterjesztés az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. által elkészített, a városi és a térségi 
víziközmű rendszer fejlesztési tervének elfogadására tesz javaslatot.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 9 igen és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 148/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  nevében  jóváhagyja  a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. 
időszakra  vonatkozó  gördülő  fejlesztési  tervét  az  1.  melléklet  szerint,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  annak  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  való 
benyújtására.
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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2. A Közgyűlés  az  önkormányzat  nevében  a  Salgótarján  és  Környéke  Önkormányzatainak 
Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó 
gördülő  fejlesztési  tervét  a  2.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  azt  elfogadásra  javasolja  a 
Tulajdonközösségnek. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tulajdonközösség 
döntéshozatala során az önkormányzat nevében a jelen pontban foglaltak szerint gyakorolja a 
tulajdonostársként az önkormányzatot megillető jogokat.
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A  Közgyűlés  az  önkormányzat  nevében  a  Salgótarján  Önkormányzat  és  Térsége 
Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra 
vonatkozó  gördülő  fejlesztési  tervét  a  3.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  azt  elfogadásra 
javasolja  a  Tulajdonközösségnek.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Tulajdonközösség döntéshozatala során az önkormányzat nevében a jelen pontban foglaltak 
szerint gyakorolja a tulajdonostársként az önkormányzatot megillető jogokat.
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

14./ Javaslat  a  „Salgótarján  szociális  célú  rehabilitációja  Acélgyár-Városközpont”  című 
projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont" 
című projekt kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok 
céljaihoz  kapcsolódó  „soft"  elemek  megvalósítása.  Ezen  tevékenységek  megvalósításának  egy 
részét  az Önkormányzat,  másik részét  az Evangélikus  Egyházközség,  mint  konzorciumi  partner 
végzi.
Az önkormányzatot érintő „Soft” projektelemek tervezett elszámolható költsége a pályázatban több, 
mint  32  millió  Ft,  melyből  16.5  millió  Ft-ot  közvetett  támogatás  keretében,  úgynevezett 
Programalap létrehozásával kell finanszírozni. A közvetett támogatás rendszere lehetővé teszi, hogy 
a társadalmi megújulás érdekében kialakított „soft" elemek megvalósításában helyi civil és egyéb 
társadalmi  szervezetek  is  részt  vegyenek.  Az  előterjesztés  a  Programalap  létrehozására,  a 
felosztásának eljárásrendjét szabályozó Működési Kézikönyv elfogadására irányul. A Közgyűlés a 
támogatói döntés meghozatalának és a támogatási szerződések megkötésének hatáskörét átruházza a 
Népjóléti Bizottságra. Az előkészítés érdekében Értékelő Bizottságot hoz létre. A határozati javaslat 
1.c)  pontjában  nevesített  Bizottság  személyi  összetétele  szakmai  indokok  alapján  módosul,  így 
Pásztorné  Róth  Fanni  (Salgótarjáni  Városfejlesztő  Kft.)  helyett  Gyetvai  Mónika  (SMJV 
Polgármesteri  Hivatala  –  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda)  kerül  a  bizottságba.  Az 
Önkormányzat  projekt  előrehaladása  érdekében  egyúttal  a  Programalap  felhasználásával 
megvalósuló „mini projektek” támogatására pályázati felhívást kell közzétenni. A Programalapon 
kívüli „soft” tevékenységek megvalósítására az Önkormányzat a Salgótarjáni Városfejlesztési Kft.-
vel köt megbízási szerződést.

A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 5  
igen  és  1  tartózkodás  mellett  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést; a Népjóléti  
Bizottság szintén egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 149/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. a)  Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése „Salgótarján szociális  célú  rehabilitációja 
Acélgyár – Városközpont” c. kiemelt projekt keretén belül 16.500.000 Ft összegű „Szociális 
rehabilitáció - Programalap”-ot hoz létre. 
A Közgyűlés a „Szociális rehabilitáció - Programalap” felhasználását az alábbiak szerint az 
önkormányzat költségvetésében biztosítja:
2014. évben 14.025.000 Ft
2015. évben 2.475.000 Ft
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

 
b) A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott Programalap felosztásának eljárásrendjéről szóló 

Működési Kézikönyvet az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

c) A  Közgyűlés  az  1.  pontban  meghatározott  Programalap  felhasználásával  megvalósuló 
miniprojektek támogatására beérkezett pályázatok értékelésére a Működési Kézikönyv 2.2. 
pontja  alapján  Értékelő  Bizottságot  (továbbiakban:  Bizottságot)  hoz  létre.  A Bizottság 
személyi összetétele:
- Győriné Mojzes Anikó – Népjóléti Iroda
- Pappné Sós Ildikó – Népjóléti Iroda
- Gyetvai Mónika – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

d) A  Közgyűlés  jóváhagyja  az  1.  pontban  meghatározott  Programalap  felhasználásával 
megvalósuló  „mini  projektek”  támogatására  vonatkozó  pályázati  felhívást  a  2.  melléklet 
szerint, és utasítja a jegyzőt annak helyben szokásos módon történő közzétételére. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

e) A Közgyűlés az 1.  pontban meghatározott  Programalappal kapcsolatos,  azaz a támogatói 
döntés meghozatalának és a támogatási szerződések megkötésének hatáskörét átruházza a 
Népjóléti Bizottságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  és  a  Salgótarján 
Városfejlesztő Kft. között a „Szociális célú városrehabilitáció Acélgyár-Városközpont” című 
projekt  Programalapon  kívüli  „soft”  tevékenységek  megvalósításával  kapcsolatos 
feladatainak ellátására irányuló megbízási szerződést a 3. melléklet  szerint jóváhagyja.  A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15./ Javaslat  a  „GeoTur-A  Novohrad-Nógrád  Geopark  ökoturisztikai  fejlesztése”  című 
kiemelt  turisztikai  projekt  keretében  megkötött  „Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című  megállapodás 
pontosított 1.sz. módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

18



Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy az  elmúlt  héten  a  globális  és 
európai geopark hálózatok koordinációs bizottsága Németországban ülésezett. Döntésük értelmében 
a Novohrad – Nógrád Geoparkot további 4 évre a globális és az európai geopark hálózat tagjává 
minősítette  a  legmagasabb zöld minősítéssel,  ami azt  jelenti,  hogy néhány ajánlással  ugyan,  de 
kiemelkedőnek tartja azt a munkát, amelyet az előző 4 évben végeztek, és az indoklásban szerepel,  
hogy  ezt  a   magas  minősítést  a  Novohrad  –  Nógrád  Geopark  annak  a  kiemelt  kormányzati 
támogatásnak köszönheti, amely több, mint 614 millió Ft-tal támogatta a magyar fejlesztéseket. A 
közgyűlés a májusi ülésén jóváhagyta a „GeoTur” – A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai 
fejlesztése  című  pályázathoz  kapcsolódó  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  1.  sz. 
módosítását  és  felhatalmazta  a  polgármestert  annak  aláírására.  A Közgyűlés  döntését  követően 
néhány technikai pontosítást kért a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Az átvezetéseket tartalmazó 
Megállapodás aláírása a projekt határidőinek betartása érdekében megtörtént. Kéri a Közgyűlést, 
hogy a Megállapodás pontosított 1. számú módosítását utólagosan hagyja jóvá.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 150/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 111/2014.(V.29.) Öh. sz. határozatával elfogadott, az 
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001  azonosító  számú  pályázathoz  kapcsolódó  „Konzorciumi 
Együttműködési  Megállapodás  támogatásban  részesített  projekt  megvalósítására”  című 
megállapodásnak a melléklet  szerinti  pontosított  1.  sz.  módosítását  és polgármester  által  történt 
aláírását utólagosan jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

16./ Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás működtetésére a 
VGÜ Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés hatálya 2014. október 31-én lejár. A 
közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált új szerződés megkötése. A fizető 
parkoló  automatákat  karbantartó  Park-Ferr  Kft.  a  feladatot  továbbiakban  személyi  és  tárgyi 
feltételek  hiányában  nem  tudja  ellátni,  ezért  a  2011.  november  16.  napján  létrejött,  szállítási 
elemekkel vegyes karbantartási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése indokolttá 
vált.  Jelen  előterjesztés  a  VGÜ Nonprofit  Kft.-vel  2013.  december  19-én  megkötött  megbízási 
szerződés  módosítására  tesz  javaslatot,  mely  alapján  a  cég  látná  el  Salgótarján  közigazgatási 
területén az állati hulladék összegyűjtését, ártalmatlanítását és a központi állati hulladék begyűjtő- 
és átrakó állomás üzemeltetését, valamint új feladatként a fizető parkolási övezetekhez kapcsolódó 
informatikai rendszer és parkolójegy-kiadó automaták karbantartását.

Pénzügyi  Bizottság  támogatta  az  előterjesztést;  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság  
egyhangúlag  támogatta  a  javaslatot;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslatot.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  11 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 151/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Salgótarján Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata és a Park-Ferr Kft. között 2011. november 16. napján létrejött és többször 
módosított szállítási elemekkel vegyes karbantartási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez  2014.  szeptember  30.  napjával.  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert a megállapodás aláírására az 1. melléklet szerint.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és 
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.-vel  2013.  december  19-én  kötött  megbízási  szerződés 
módosítását a 2. melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17./ Javaslat a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál 
a konvergencia régiókban” című ÁROP-1.A.3.2014 sz. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Széchenyi  2020 keretében  megjelent  a  „Területi  együttműködést 
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című pályázati felhívás. A 
pályázat hozzájárul a 2014-2020-as programozási időszak operatív programjai keretében tervezett 
fejlesztések sikeres megvalósításához. A 2014-2020. között tervezett felzárkózási, esélyegyenlőségi 
fejlesztések  esetében  kiemelt  figyelmet  kap  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  intézkedési 
tervében rögzített mutatók pozitív irányú változása és az ezek érdekében végrehajtott programok 
támogatása. A program által lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került 
intézmények  által  ellátott  közszolgáltatások  megszervezésének  finomhangolására,  különös 
tekintettel  az  esélyegyenlőség  érvényesítésére.  A  100  %-os  támogatási  intenzitású  pályázat 
benyújtására 2014. szeptember 15-től van lehetőség. 
A pályázat  megvalósítása  2015.  szeptember  30-ig  tart,  a  lezárást  követően  nincs  fenntartási 
kötelezettség. Az előírásokat figyelembe véve az önkormányzat a Salgótarjáni Járás településeinek számát  
alapul véve a maximális 34.000.000.-Ft támogatási összegre nyújtja be a pályázatot.
A támogatás lehívásának feltétele a járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzat tájékoztatása az 
együttműködés  lehetőségéről  és  a  részvételi  szándékot  jelző,  minimum  14  -  érvényes  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal rendelkező - önkormányzat bevonását biztosítani kell a végrehajtás 
során.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 152/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  ÁROP 1.A.3.-2014  kódszámú,  „Területi 
együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia 
régiókban" című pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatának benyújtásával egyetért, 
azt jóváhagyja.
A projekt összes költsége 34.000.000.-Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Igényelt támogatás összege: 34.000.000.-Ft
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  önkormányzatnál  és  intézményeinél  2014.  május  15-től 
augusztus 31-ig - az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében - 
172  fő  foglalkoztatása  vált  lehetővé.  A  programon  belül  a  foglalkoztatottak  kommunális  és 
köztisztasági,  valamint  intézményi  kisegítői  feladatokat  láttak  el.  A  Munkaügyi  Kirendeltség 
hozzájárult az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2014. szeptember 1-
től  2014.  november  30-ig  történő  meghosszabbításához.  A program  bérköltsége  51  millió  Ft, 
amelyből 90%-ot, azaz 46 millió Ft-ot a Munkaügyi Központ finanszíroz. A program megvalósítása, 
a  likviditás  fenntartása érdekében a bérköltség fennmaradó részét,  5  millió  Ft-ot  támogatásként 
szükséges biztosítani  a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit  Kft. részére,  amelynek fedezete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében  rendelkezésre áll.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 153/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  vállalja,  hogy 2014.  szeptember  1-től  2014. 
november  30-ig  terjedő  időtartamban  részt  vesz  az  önkormányzati  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatási programban.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  vállalja,  hogy  önkormányzati  hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó önerőt, 5.122 eFt-ot az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére,  a „Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  támogatása 
közfoglalkoztatási programokhoz saját erő” előirányzaton biztosítja.
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges önerő biztosítására vonatkozóan az 
Önkormányzat és a Nonprofit Kft. közötti megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

19./ Javaslat a Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatban vis maior támogatás 
iránti pályázat benyújtására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Kazinczy  úton  lévő  lakóingatlanok  telkének  végében 
földcsuszamlás történt 2010-ben, azonban az önkormányzat vis maior támogatásban nem részesült. 
Az elmúlt 4 év során bekövetkezett természeti folyamatok eredményeként az akkor még csak 70-80 
cm-es talajszint különbség mára eléri a 3-4 métert. A földcsuszamlás több ingatlant érint, valamint 
veszélyezteti a közüzemi szennyvízcsatornát is, amely az érintett telkeken keresztül vezet. Mivel a 
természeti folyamat nem állt meg az elmúlt évek során, illetve tekintettel az igen magas összegű 
helyreállítási  költségekre,  újabb  támogatási  igény  benyújtása  vált  szükségessé.  A  vis  maior 
támogatásról szóló Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet az előre 
nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége 
miatt  szükségessé  váló,  indokolt  védekezés  kiadásainak  részbeni  vagy  teljes  támogatására.  A 
támogatás maximális mértéke a védekezési, helyreállítási költségek 90 %-a. A helyreállítás becsült 
összköltsége meghaladja a 36 millió Ft-ot. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 154/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat nevében vis maior támogatás címen 
támogatási  kérelmet  nyújt  be  a  Belügyminisztériumhoz a  vis  maior  támogatás  felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A  káresemény  helye:  Salgótarján  (Kazinczy  út)  3794,  3793,  3791,  3790/1,  3790/2  hrsz.  ú 
ingatlanok.

A káresemény helyreállításának forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés 2015. év %
Saját forrás 3.680.457 10
Biztosító kártérítése 0 0
Egyéb forrás 0 0
Vis maior igény 33.124.111 90
Források összesen 36.804.568 100

A károk helyreállításának (költségvetés  alapján)  tervezett  összköltsége  36.804.568 -Ft,  melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni.
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A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az 
adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
A Közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  káreseménnyel  kapcsolatban  2010.  évben  már  nyújtott  be 
pályázatot, mely sikertelen volt.

A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

20./ Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  Nonprofit  Kft.  társasági  szerződése 
módosításának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: Az egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil 
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvény alapján  a  törvény hatálybalépése  előtt 
bejegyzett  közhasznú  jogállású  szervezetek  kötelesek  voltak  az  új  törvény  szabályainak 
megfelelően kérelmezni a nyilvántartást vezető szervnél az ismételt közhasznúsági nyilvántartásba 
vételüket a társasági szerződés megfelelő módosításával. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft.,  a fenti  törvényi  kötelezettségének eleget téve 2014. július  8-i  taggyűlésén megtárgyalta és 
elfogadta  a  társasági  szerződés  módosítását,  és  a  társaság  ügyvezető  igazgatója  kérelmezte  a 
cégbíróságnál a közhasznú nyilvántartásba vételt. A dokumentumok aláírása megtörtént. A társasági 
szerződés  módosítása  a  határozati  javaslat  mellékletét  képezi,  az  egységes  szerkezetű  társasági 
szerződést a könnyebb áttekinthetőség kedvéért az előterjesztéshez csatolva lett.  

A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot; az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 6 igen  
szavazattal  támogatta  az  előterjesztést;  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 155/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítását a melléklet szerint utólagosan jóváhagyja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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

SZÜNET

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Szünet után a közgyűlés folytatja munkáját. Huszár Máté és Fekete 
Tamás  képviselő  urak  jelezték,  hogy  nem  vesznek  részt  a  közgyűlésen  a  továbbiakban.  dr. 
Bercsényi Lajos képviselő úr még nincs bent az ülésteremben. 

A jelenlévő képviselők száma 11 fő. Megállapítja a határozatképességet. 
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21./ Javaslat a 01221 hrsz.-ú legelő tulajdonjogának megszerzésére az Ipari Park III. területét 
feltáró út jogi helyzetének rendezése érdekében 
Előterjesztő:  Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  Ipari  Park  III.  területének  megközelítését  biztosító, 
önkormányzati beruházásból megvalósult út ráépítésre került a magántulajdonban álló, Salgótarján, 
külterületi 01221 hrsz.-ú „legelő” művelési ágú termőföld területének egy részére. Az út végleges 
forgalomba helyezéséhez szükséges a ráépítéssel igénybe vett ingatlan tulajdonjogának adásvétel 
útján  történő  megszerzése.  A  Salgó  Vagyon  Kft.  felvette  a  tulajdonosokkal  a  kapcsolatot  a 
területszerzés  érdekében.  A tulajdonosok a  tulajdonukat  képező termőföldet  2.000,-  Ft/m2 áron, 
fajlagos értékkel számítva 686.000,- Ft vételáron kívánják eladni Salgótarján önkormányzatának. A 
tulajdonosok ajánlatukat 2014. szeptember 30. napjáig fenntartják. A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról  szóló  törvény értelmében  a  termőföld  tulajdonjogát  adásvétel  útján  a  föld  fekvése 
szerinti  települési  önkormányzat  településfejlesztési  cél  érdekében  megszerezheti  és  kizárt  az 
elővásárlási jog gyakorlása. A jogszabályi változásoknak köszönhetően az adásvételt megelőzően 
nem szükséges lefolytatni a művelés alóli kivonást, hanem elegendő a tulajdonjogszerzést követően. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

dr. Bercsényi Lajos képviselő úr visszatért az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 12 fő. 

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 156/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  01221  hrsz.-ú 
„legelő”művelési  ágú  343  m2 területű  termőföld  tulajdonjogának  adásvétel  útján  történő 
megszerzése  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  térségfejlesztési 
stratégiájához,  az  Ipari  Park  kialakításához kapcsolódó településfejlesztési  cél,  tekintettel 
arra, hogy az Ipari Park III. ütemű fejlesztés keretében, a VÖC/c/2003/5 számú úthálózat 
fejlesztésére irányuló pályázati pénzből megépült feltáró út csak a kiépítésével érintett 01221 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzését követően helyezhető 
véglegesen forgalomba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés jóváhagyja a 01221 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő 
megszerzését  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  86.§-a 
értelmében  áfa  mentes  2.000,-  Ft/m2,  fajlagos  értékkel  számítva  686.000,-  Ft,  azaz 
hatszáznyolcvanhatezer forint vételáron, és felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető 
igazgatóját  az  ingatlan  megvásárlásának  előkészítésére,  lebonyolítására,  valamint  az 
adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
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22./ Javaslat az 5958/4 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 Csokonai út déli  szakaszán található,  5958/4 helyrajzi  számú 
állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges előzetes megállapodást a 
Közgyűlés idén márciusban azzal hagyta jóvá, hogy a végleges megállapodást az út helyi közúttá 
minősítését követően terjessze a Közgyűlés soron következő ülésére. Az ingatlant a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelősége  2014.  június  27-én  helyi  közúttá  minősítette,  a 
határozat  jogerőre  emelkedett,  ezért  szükségessé  vált  az  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzésre 
alkalmas  végleges  megállapodás  megkötése.  Kéri  a  terület  képviselőit,  hogy  tájékoztassák  a 
Csokonai úton lakókat arról, hogy immár önkormányzati útnak minősül az út. A tervezés elkészült, 
a következő esztendőben a felújítás is meg fog történni, amennyiben ez az irányvonal marad. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 157/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján, 5958/4 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

23./ Javaslat a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatti épület bontásának utólagos jóváhagyására
 Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A közgyűlés  2013.  márciusi,  majd  ez  év  márciusi  döntésével 
bontásra jelölte ki a Salgótarján, Vájár út 3. szám alatt lévő, már megüresedett 4 lakásos épületet. A 
Salgó  Vagyon  Kft.  az  épület  bontására  felkészülve  elkészíttette  az  épület  bontására  vonatkozó 
bontási  engedélyezési  tervet.   Az épület  bontásának bejelentését  az illetékes  hatóság  tudomásul 
vette.  A közgyűlés az épület  bontásával  a Salgótarján Foglalkoztatási  Kft.-t  bízta meg a „Helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” címen benyújtott pályázat keretében, mely pályázatot az 
elbíráló hatóság nem támogatott. Időközben az épület életveszélyessé vált, és intézkedni kellett az 
életveszély megszüntetésére az épület elbontásával, melyet a VGÜ Kft. végzett el. A Salgó Vagyon 
Kft.  az  életveszély  megszüntetése  miatti  bontásra  árajánlatot  kért  a  VGÜ  Kft.-től.  A bontás, 
valamint azt követően az épület földhivatali törléséhez szükséges változási vázrajz költségének és 
földhivatali eljárási díjának, azaz összesen bruttó 1.441.700,- Ft-nak a fedezete az Önkormányzat 
2014.  évi  költségvetésében  rendelkezésre  áll.  Az  épület  elbontásával  az  önkormányzati 
lakásállomány 4 db komfort nélküli lakással csökkent.

A  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  
Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 158/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 
Salgótarján, Vájár út 3. (hrsz: 15602/3) szám alatti ingatlan bontását jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

24./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi  út 45. (hrsz:3921/1/A/56),  Salgótarján, Rákóczi út 47. 
(hrsz: 3921/2/A/23), valamint a Salgótarján, Úttörők út 1. (hrsz:3932/A) szám alatti nem 
lakáscélú üzlethelyiségek bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2013. augusztusi határozatával bérleti szerződést kötött 
2013.  szeptember  1.  napjától  1  éves  időtartamra  a  SZIVÁRVÁNYÚT  Gyógyszerészeti  és 
Kereskedelmi Bt.-vel a Salgótarján Rákóczi út 45-47. szám alatti, valamint az Úttörők út 1. szám 
alatt található nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, gyógyszertári tevékenység folytatásához. A 
betéti társaság képviselője azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy a bérleti szerződésüket 
szeretnék meghosszabbítani további 5 évre, kérésüket javasolja támogatni.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 159/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Rákóczi út 45. 
(hrsz: 3921/1/A/56), Rákóczi út 47. (hrsz: 3921/2/A/23), valamint az Úttörők út 1. (hrsz:3932/A) 
szám alatti ingatlanjait bérbe adja a Szivárványút Bt. (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 47., 
Cg:  12-06-003442,  adószám:  20208839-2-12,  képviseli:  Dr.  Újházi  Terézia)  részére  2014. 
szeptember 01. napjától 5 éves határozott időtartamra a melléklet szerinti bérleti szerződés alapján 
azzal, hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő kötelezettsége.
A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

25./ Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház működtetésére, közművelődési feladatok ellátására 
a Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adása céljából
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés 2012. októberében döntött a Rónafalui Művelődési 
Ház térítésmentes használatba adásáról a Rónafaluért Baráti Társaság részére, 2014. szeptember 30. 
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napjáig terjedő időtartamra. A bérbeadás feltétele volt, hogy szombati és vasárnapi napokon 15-17 
óráig  a  Nyitott  Könyv  Olvasókör  Egyesület  TEMI  könyvtára  használja  a  Művelődési  Ház 
nagytermét  fiókkönyvtárként.  A  közüzemi  díjak  megfizetését  az  Önkormányzat  vállalta.  A 
használati  szerződés  tartalmazta,  hogy az Önkormányzat  és  a  Baráti  Társaság együttműködik a 
városrészen  a  közösségi  élet  erősítése,  a  közművelődési  feladatok  színvonalasabb  ellátása, 
koordinálása érdekében. A Baráti Társaság megkereste a Salgó Vagyont, hogy a Művelődési Házat a 
szerződés lejárta után is kívánják használni, és kérik újabb 2 évre a szerződés megkötését. Javasolja 
a Közgyűlésnek, hogy továbbra is biztosítsa a térítésmentes használatot a Baráti Társaság részére 
2014. október 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár szombati és vasárnapi napokon 15-16 óráig fiókkönyvtárat működtet az 
ingatlan nagytermében.

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

Turcsány László: Megköszöni a Rónafaluért Baráti Társaság munkáját, amit az elmúlt 4 évben 
végeztek. Rendkívül jó a civil élet Rónafaluban. Az épületet tisztán, rendbe tartják. Külön kiemeli 
Molnár Imréné Ágika munkáját, aki önkéntes tűzoltó csapatot is irányít Rónafaluban. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 160/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rónafaluért Baráti Társaságnak a Salgótarján, Rónai 
út  28.  szám alatti,  földhivatali-ingatlannyilvántartásban  11596  hrsz.-on  nyilvántartott  Rónafalui 
Művelődési  Házat  2014.  október  1.  napjától  2016.  szeptember  30.  napjáig  terjedő  időtartamra 
ingyenes használatba adja a melléklet szerinti használati szerződés alapján.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Tatár Csaba ügyvezető igazgató

26./ Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások ingyenes használatba adására a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A közgyűlés  2013.  októberi  határozatával  2  db  önkormányzati 
tulajdonú  lakást  biztosított  ingyenes  használatra  2013.  november  1.  napjától  2014.  október  31. 
napjáig a  Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ  Salgótarjáni  Tankerülete  részére.  A KLIK 
igazgatója  kérelmezte,  hogy  az  eddig  biztosított  önkormányzati  tulajdonú  lakások  használatba 
adását az eddigi 1 év helyett további 3 évre, 2014. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig 
biztosítsák  részükre.  A  Salgótarjáni  Általános  Iskola  és  Kollégium  nyelvi  lektora  részére  a 
Salgótarján, Alagút út 10. 3/12. szám alatti lakást, valamint a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 
nyelvi lektora részére a Salgótarján, Erzsébet tér  2. XIII/6. szám alatti önkormányzati  tulajdonú 
lakást. A szerződés 3 éves megkötését azzal indokolta az igazgató, hogy az oktatási intézményekben 
a két tanítási nyelvű képzést a KLIK hosszú távon fenn kívánja tartani, melynek a korábbi évekhez 
hasonlóan jogszabályi feltétele anyanyelvi lektor foglalkoztatása, és részükre lakhatás biztosítása. A 
két külföldi pedagógus esetében a lakhatással kapcsolatos közüzemi díjakat a KLIK fizeti. Javasolja 
a  Közgyűlésnek,  hogy  a  külföldi  pedagógusok  esetében,  mint  közfeladatot  ellátó  személyek 
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lakhatását  támogassa  oly  módon,  hogy  a  korábbi  1  év  helyett  3  évre  a  közüzemi  költségek 
megfizetése mellett továbbra is ingyenesen adja használatba a lakásokat. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 161/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2014. november 1. napjától - 2017. október 31. napjáig 
3 éves időtartamra ingyenesen használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(116009) - Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium nyelvi lektora részére a Salgótarján, 
Alagút  út  10.  3/12.  szám alatti  lakást  a  közüzemi  költségek  használó  általi  megfizetése 
mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2014. november 1. napjától - 2017. október 31. napjáig 
3 éves időtartamra ingyenesen használatba adja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(116003)  -  Salgótarjáni  Bolyai  János  Gimnázium  nyelvi  lektora  részére  a  Salgótarján, 
Erzsébet tér 2. XIII./6. szám alatti lakást a közüzemi költségek használó általi megfizetése 
mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

27./ Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások ingyenes használatba adására a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és a Salgótarjáni Összevont Óvoda részére

        Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója az intézmény 
pedagógusa részére lakás biztosítását kérte. Az iskola fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ  Salgótarjáni  Tankerülete  a  kérést  támogatta.  A  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  is 
megkereste az önkormányzatot, hogy az óvodapszichológus részére is biztosítson lakást. Javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy Salgótarján város intézményeinek szakemberellátását lakhatásuk megoldásával 
támogassa. Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a képviselőknek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Szám: 162/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2014. október 1. napjától - 2015. szeptember 30. napjáig 
1 éves időtartamra ingyenesen használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
zene tanára részére a Salgótarján, Erzsébet tér 2. 9/8. szám alatti lakást a közüzemi költségek 
használó általi megfizetése mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2014. október 1. napjától - 2015. szeptember 30. napjáig 
1  éves  időtartamra  ingyenesen  használatba  adja  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda 
óvodapszichológusa részére a Salgótarján, Erzsébet tér 2. 8/8. szám alatti lakást a közüzemi 
költségek használó általi megfizetése mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  szerződés 
megkötésére.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

28./  Javaslat  a  Salgó  Basket  Szolgáltató  Kft.-vel  kötendő  együttműködési  megállapodás 
jóváhagyására, valamint a salgótarjáni 3729. hrsz.-ú ingatlanban található volt főiskolai 
tornaterem ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Székyné dr.  Sztrémi Melinda: A Salgó Basket  Szolgáltató Kft.-t  2014-ben a város kosárlabda 
sportjában ismert és a sportág iránt elkötelezett, volt játékosok hozták létre a kosárlabda utánpótlás 
nevelés céljából. A társaság távlati célja az utánpótlás nevelésen alapuló felnőtt csapat létrehozása a 
jelenlegi csapattal történő együttműködéssel, a későbbiek során pedig az önálló működés kereteinek 
megteremtése. A tevékenység megszervezésének alapfeltétele egy bázisként használható, megfelelő 
méretű tornacsarnok biztosítása. Erre a célra a volt főiskola - jelenleg kihasználatlan- tornaterme 
lenne alkalmas a főépülettől történő leválasztás esetén, mely beruházásnak műszaki akadálya nincs. 

A Salgó Basket Kft. szeretné a 3729. hrsz.-ú, volt főiskolai tornacsarnok ingyenes használati és 
üzemeltetési  jogát  megszerezni  akként,  hogy  vállalja  a  működtetés  beindításával  kapcsolatos 
egyszeri költségeket (fűtés, vízellátás, riasztó rendszer kiépítése stb.), továbbá a működtetéssel járó 
költségeket (rezsiköltségek, őrzés-védés költségei, takarítás, karbantartási költségek stb.) és emellett 
lehetőséget teremt a városi iskolák részére a tornacsarnok délelőtti órákban történő használatára.Az 
ingatlan ingyenes használatnak ebben az esetben is az a feltétele, hogy kizárólag közfeladat ellátását 
szolgálja.  A  sport  támogatása  önkormányzati  közfeladatnak  tekintendő.  A  város  kosárlabda 
sportjának  további  fejlesztése,  az  utánpótlás  nevelés  bázisának  erősítése  érdekében  javasolja  a 
Közgyűlésnek  a  Salgó  Basket  Szolgáltató  Kft.-vel  történő  együttműködési  megállapodás 
megkötését  az  1.  melléklet  szerint,  továbbá a  volt  főiskolai  tornacsarnok  és  kiszolgáló 
létesítményeinek ingyenes használatba adását a 2. melléklet szerint 2014. október 1. napjától 2015. 
szeptember  30.  napjáig  terjedő  határozott  időre.  Az  előterjesztés  pótlólag  lett  megküldve  a 
képviselőknek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

29



A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 163/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  a  Salgó  Basket  Szolgáltató  Kft.  között  kötendő  együttműködési 
megállapodást az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú  Salgótarján, 
Kistarján  u.  7.  sz.  alatt  található  3729  hrsz.-ú  ingatlan  tornacsarnokát  és  kiszolgáló 
létesítményeit  2014.  október  1.  napjától  2015.  szeptember  30.  napjáig  terjedő  határozott 
időre a Salgó Basket Szolgáltató Kft. részére ingyenes használatba adja, a 2. mellékletben 
foglalt használati szerződés szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan ingyenes használatba adására, az erre 
vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 31.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

29./ Javaslat  a  mindennapos  testnevelés  megszervezésével  összefüggő  létesítmények 
használatáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől 
az  állam  gondoskodik  a  köznevelési  alapfeladatok  ellátásáról.  Salgótarjánban  a  fenntartói 
feladatokat  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Salgótarjáni  Tankerülete  látja  el.  Az 
Önkormányzat  a  Tankerülettel  az  állami  fenntartású  intézmények feladatainak ellátását  szolgáló 
eszközök, felszerelések használatba adásáról,  illetve vagyonkezelésbe adásáról szerződést kötött, 
amelyben meghatározta a működtetés feltételeit, ennek megfelelően lettek rögzítetve a KLIK és a 
működtető  önkormányzat  finanszírozási  körébe  tartozó  kiadások  és  a  bevételek.  Ennek  alapján 
rögzítve lett az is, hogy a szakmai feladatokhoz kapcsolódóan a KLIK bérleti díjat fizet a Városi  
Sportcsarnok, illetve Városi Uszoda használatáért.  A Tankerület és az önkormányzat munkatársai 
egyeztetéseket folytattak a mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználat tárgyában. 
Az  igények  felmérése  megtörtént,  ennek  megfelelően  javasolja  a  2014/15-ös  tanévben  is 
térítésmentes  létesítményhasználattal  járuljon  hozzá  az  önkormányzat  az  eredményes  tanévhez. 
Javasolja,  hogy a feltételeket az előző tanévhez hasonlóan, az Önkormányzat és a KLIK között 
létrejövő  megállapodásban  rögzítse.  A javaslat  szerint  azoknak  az  intézményeknek,  amelyek 
infrastrukturális gondokkal küzdenek, továbbra is térítésmentes létesítményhasználatot biztosít az 
önkormányzat  a  fenntartó  útján  a  mindennapos  testnevelés  megszervezéséhez.  Az  előterjesztés 
pótlólag lett megküldve a képviselőknek. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 164/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat
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Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Salgótarjáni  Tankerülete  és  a 
Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.  között  kötendő,  a  mindennapos  testnevelés 
megszervezésével összefüggő létesítményhasználatról szóló megállapodást az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

30./  Javaslat  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  autista 
csoportjainak elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskolában 
jelenleg az autista gyermekek ellátása két csoportban (autista A és autista B) történik, két különböző 
helyszínen.  Az  autista  A csoport  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  Hétszínvirág  Tagóvodájának 
épületében, az Autista B csoport Zagyvarónán, egy családi házban működik. Az Iskola és az ide járó 
gyermekek szülei több ízben megkeresték az Önkormányzatot, mint az intézmény működtetőjét, 
hogy segítsen a tanulók másik épületben történő elhelyezésében, hiszen a jelenlegi épületek nem 
biztosítják az autizmussal élő gyermekek szakszerű ellátását.  Egyeztetések folytak az intézmény 
fenntartójával,  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Salgótarjáni  Tankerületével.  A KLIK 
arról  tájékoztatta  az  Önkormányzatot,  hogy  a  jelenleg  az  Iskolában  működő  Nógrád  Megyei 
Pedagógiai  Szakszolgálat  Székhelyintézménye  és  Salgótarjáni  Tagintézménye  részére  másik 
épületet  keresnek,  és  a  Szakszolgálat  megüresedett  helyére  szeretnék  az  autista  csoportokat 
elhelyezni.  A Szakszolgálat  és  az  autista  csoportok  végleges  elhelyezéséig  szükséges  az  autista 
csoportok részére megfelelő ingatlant biztosítani.  A Salgó Vagyon Kft.-vel  folytatott  egyeztetést 
követően  erre  a  célra  a  volt  Napsugár  Tagóvoda  épülete,  Salgótarján,  Füleki  út  45.  a 
legalkalmasabb. Javasolja, hogy az átmeneti időszakra az önkormányzat biztosítsa az ingatlant a 
feladatellátáshoz. Az előterjesztés pótlólag lett megküldve a képviselőknek. 

Turcsány László:  A Nógrád Autizmusért Alapítvány elnökeként megköszöni a döntést.  Régóta 
fennálló probléma oldódik meg ezzel. A szülők is nagyon várják és örülnek a lehetőségnek. 
Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 165/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Önkormányzat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete (KLIK) által fenntartott Illyés Gyuláné 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak végleges elhelyezéséig az 
autista csoportok ellátásához szükséges ingatlant ideiglenes feladatellátási helyen, Salgótarján 
2990 hrsz., Füleki út 45. szám alatt, a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Salgótarjáni  Tankerületével  a  szükséges  egyeztetéseket  folytassa  le  és  az  ingatlan 

31



használatának  feltételeit  tartalmazó  megállapodást  utólagos  jóváhagyásra  terjessze  a 
Közgyűlés elé.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

31./ Javaslat  a  6902.  hrsz.-ú  ingatlan  elidegenítésére  és  a  településrendezési  eszközök 
Salgótarján, Hősök útja végét érintő módosítása előkészítésére
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  Hősök  utca  40.  szám  alatti  telephelyen  a  Wamsler  SE 
Háztartástechnikai Európai Rt. termelő tevékenységet folytat. A megnövekedett termelési igények 
miatt a telephely bővítésére van szükség. A cég azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 
szomszédos ingatlant meg kívánja vásárolni, valamint kérte a telephellyel határos területek övezeti 
besorolásának megváltoztatását. Kérésüket azzal a feltétellel javasolja támogatni, hogy amennyiben 
a  munkahelyteremtő beruházás  2015.  december 31-ig nem valósul  meg,  az önkormányzat  élhet 
visszavásárlási jogával. Az adásvétel létrejötte esetén a településrendezési eszközök módosítására is 
szükség  van.  Az  adásvétel  létrejötte  esetén  természetesen  a  településrendezési  eszközök 
módosítására  is  szükség  van.  Igazgató  nő  személyes  tájékoztatása  alapján  egy  közel  60  fős 
munkahelyteremtésre van lehetősége a Wamslernak. 

Fenyvesi Gábor: Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy ezt a területet, amely alapvetően egy 
sport telep, olyan futball egyesület, vagy sport egyesület használja, akik elsősorban halmozottan 
hátrányos gyermekekkel foglalkoznak. Képviselő úr ezt a problémát felvetette, és Eötvös Mihály 
alpolgármester úrral  egyeztetve azt a megoldást találták, hogy abban az esetben, ha az októberi 
közgyűlés ezt jóváhagyja, akkor a Hősök út végén, a szabad önkormányzati területen egy futball 
pálya kialakításra kerülhet sor az ő számukra, hogy ne maradjanak sportlétesítmény nélkül.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Természetesen ezt elő kell készíteni, vagy adott esetben egy más 
területen megvalósítani. Erről már egyeztettek Szekeres Géza képviselő úrral, de az utóbbi időben 
ezt a területet már nem használták. 

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 166/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése egyedi értékítélet  alapján jóváhagyja a 6902 
hrsz.-ú  1  ha  624  m2 területű  művelés  alól  kivett  „sporttelep”  megnevezésű  ingatlan 
elidegenítését a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaságnak 5.312.000,- Ft 
+  Áfa  vételáron,  azaz  ötmillió-háromszáztizenkettőezer  forint  vételáron,  amennyiben  a 
Magyar Állam a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt elővásárlási 
jogával nem kíván élni.
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  ingatlan 
értékesítésének  előkészítésére,  lebonyolítására,  valamint  az  adásvételi  szerződés 
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megkötésére, annak kikötésével, hogy amennyiben a vevő 2105. december 31-ig a tervezett 
munkahelyteremtő beruházást nem valósítja meg, abban az esetben az önkormányzat 2016. 
január  1.  napjától  visszavásárlási  jogot  gyakorolhat  az  adásvételi  szerződésben 
meghatározott 5.312.000,- Ft + Áfa vételáron. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  településrendezési  eszközei  Salgótarján,  Hősök  útja  végét  érintő 
módosítására a településtervezési szerződést megkösse. 
A településtervezési szerződés fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése V. Helyi 
Önkormányzat fejezet 4. Városfenntartási és egyéb feladatok cím 9. Településrendezési terv 
módosítása kiemelt előirányzata biztosítja. 

Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  a  2.  pont  szerinti  településrendezési  eszköz 
módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az  egyeztetésben  résztvevők  (a  továbbiakban:  Partnerek):  a  településfejlesztési 
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt  államigazgatási szerveken túl a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.,  a Salgó Vagyon Önkormányzati  Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató 
Kft.,  valamint  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  Igazgatási  és 
Építéshatósági Iroda. 

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

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

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

rögzítéssel,

db) a véleményezésben részt vevő partnerek felé a lényegi információk megküldése elektronikus 
levelezésben,

dc) a  partnerségi  egyeztetés  összes  anyagának  írásos  rögzítése  a  Rendelet  előírásainak 
megfelelően.

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

történő megjelenítés. 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

32./ Javaslat  az  “Itthon  vagy  –  Magyarország  szeretlek!”  programsorozatban  való 
részvételre és a támogatására irányuló kérelem benyújtására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Magyar Televízió Zrt. 2013-ban első alkalommal hirdette meg az 
„Itthon  vagy  –  Magyarország  szeretlek!”  elnevezésű  országos  programsorozatot.  A 
kezdeményezés  célja  az volt,  hogy bemutassák hazánk kincseit,  felhívják a  figyelmet  az egyes 
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tájegységek és települések kiemelkedő látnivalóira és kulturális értékeire. A programsorozathoz az 
önkormányzat is csatlakozott és sikeresen szerepelt a pályázatokon. A Szent Mihály napjához is 
kapcsolódó műsorfolyam egyik helyszíne Salgótarján volt. Az előző évi eredményes megrendezésre 
tekintettel  2014-ben  is  meghirdették  a  programsorozatot,  amelyhez  Salgótarján  önkormányzata 
második alkalommal is csatlakozik. A programsorozat támogatásáról szóló, a napokban megjelent 
BM rendelet alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vissza nem térítendő támogatást 
nyújthat  a  települési  önkormányzatoknak  a  Magyarország  2014.  évi  központi  költségvetésében 
meghatározott   előirányzat  terhére  a  programsorozatban  való  részvételhez,  amennyiben  az 
önkormányzat vállalja a rendeletben meghatározott feltételek teljesítését, kiemelten az országosan 
összehangolt tűzgyújtáshoz való csatlakozást. Városunk  Önkormányzata a lakosságszáma alapján 
közel 1 millió Ft összegű támogatást igényelhet. A támogatási kérelem benyújtási határideje 2014. 
szeptember 15.  A rendeletben foglaltak alapján lehetőség van a programsorozat lebonyolításához 
további kiegészítő támogatás igénylésre is. A kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A programok 
szervezésével  és  lebonyolításával  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft.-t  javasolja 
megbízni,  az  önkormányzati  többségi  tulajdonú  gazdálkodó  szervezetek,  valamint  a  városban 
működő gazdálkodó szervezetek,  a  költségvetési  szervek,  a  köznevelési  intézmények,  a  Balassi 
Bálint  Megyei  Könyvtár,  a  Dornyay  Béla  Múzeum  és  a  csatlakozni  kívánó  civil  szervezetek 
bevonásával.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 167/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  részvételét  az  „Itthon  vagy  –  Magyarország  szeretlek!”  elnevezésű 
programsorozatban és vállalja az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat 
támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.)  BM rendelet  (a 
továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak teljesítését.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Magyarország  2014.  évi  központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai  fejezet,  26.  „Itthon  vagy  –  Magyarország,  szeretlek”  programsorozat  cím 
előirányzatának  terhére,  valamint  a  rendelet  2.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján  a  helyi 
programok  megvalósításához  nyújtsa  be  a  975.000  forint  összegű  vissza  nem  térítendő 
támogatás igénybevételére irányuló kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján igényelhető 
kiegészítő  támogatás  igénybevételére  vonatkozó  kérelem  benyújtására  a  helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

33./ Javaslat Urikány várossal testvérvárosi kapcsolat megerősítésére 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Salgótarján önkormányzata a romániai Urikány városával 2010-ben 
létesített  testvérvárosi  kapcsolatot.  A Zsil  völgyében  fekvő  egykori  bányásztelepülés  által  tett 
kezdeményezést követően Urikányban 2010-ben közös testvérvárosi nyilatkozat aláírására került 
sor, melyben mindkét önkormányzat vállalta a kapcsolatok fejlesztését, erősítését. A testvérvárosi 
kapcsolat a román fél körülményeiben történt változás miatt az utóbbi években nyugvópontra került, 
azonban  2014-ben  már  élénk  érdeklődés  mutatkozott  és  hivatalos  kapcsolatfelvétel  történt 
részükről az együttműködés felélesztésére. A két önkormányzat közötti eredményes együttműködés 
záloga a korábban tett nyilatkozat testvérvárosi megállapodás formájában történő megerősítése. Az 
előterjesztés mellékletében található megállapodásban lettek rögzítve az együttműködés területei. 
Javasolja összehangolni az önkormányzatok és egyes intézmények  programjait, az együttműködés 
a kultúra, az oktatás, az örökségvédelem terén, illetve pályázati lehetőségek közös megvalósítására 
vonatkozik.  A  testvérvárosi  szerződés  megerősítésére  Urikányból  a  polgármester  vezetésével 
önkormányzati  küldöttség érkezett  Salgótarjánba,  és szeptember 6-án ünnepélyes  keretek között 
aláírták a testvérvárosi megállapodást. Köszönetét fejezi ki azoknak a Képviselőknek, akik eljöttek 
a szerződés aláírására, hiszen valamennyi képviselő kapott meghívást az eseményre. 

Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 168/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a 
romániai  Urikány  (Uricani)  városával  megerősítse  a  2010-ben  létesített  testvérvárosi 
kapcsolatot.
Határidő: azonnal
Felelős:Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés  a  polgármester  által  aláírt  testvérvárosi  szerződést  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

34./ Javaslat a József-akna és a Károly-akna egykori területét jelző emléktábla áthelyezéséről 
szóló 135/2014. (VI.26.) Öh. sz. határozat módosítására 
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 emléktáblát az építkezés idejére kegyeleti, valamint balesetvédelmi 
szempontokból,  ideiglenesen  a  Bányászati  Kiállítóhelyen  lett  elhelyezve.  A Közgyűlés  júniusi 
ülésén döntött a salgótarjáni  Nyugati-városrészben, a Károlyi-telepen, a  1604/2 hrsz.-ú ingatlanon 
történő áthelyezéséhez.  A bölcsőde területén július-augusztus hónapban zajló építési munkálatok 
során olyan  tereprendezési feladatokat kellett elvégezni, amelyek eredményeként az emléktábla az 
1. mellékletében szereplő helyszíni rajz szerint került visszahelyezésre. A jelölt helyen biztosítható a 
későbbiekben az emléktáblánál szervezendő megemlékezések méltó lebonyolítása. Erre tekintettel a 
határozat módosítása szükséges oly módon, hogy a korábbi határozat 1. melléklete helyébe jelen 
határozat 1. melléklete lép. A júniusban meghozott határozat többi része változatlan marad.
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A  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  és  a  Népjóléti  
Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 169/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Közgyűlés  József-akna és a  Károly-akna egykori 
területét  jelzőemléktábla  áthelyezéséről  szóló  135/2014.  (VI.26.)  Öh.  sz.  határozatát  (a 
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat  1.  melléklete  helyébe  jelen  határozat  1.  melléklete  lép.  A Határozat  többi  része 
változatlan marad.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

35./ Javaslat a „Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete” részére névhasználathoz való 
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A „Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete” nevében Dupák 
Sándorné elnök levélben kereste meg az Önkormányzatot, és kérte hozzájárulását a „Salgótarjáni” 
névhasználat engedélyezéséhez.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 170/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  „Salgótarjáni  Közgés 
Öregdiákok  Egyesülete”  (székhelye:  3100  Salgótarján,  Május  1.  út  58.)  elnevezésében  a 
„Salgótarjáni” megjelölést használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

36./ Javaslat  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  igazgatójának  (magasabb  vezetőjének) 
megbízására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirendi  pont tárgyalásához meghívott: Molnár  Éva,  a  Balassi  Bálint Megyei  Könyvtár 
igazgatója

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés  2014. április  24-én hozott  határozatával pályázatot 
hirdetett a fenntartásában működő  Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatói  (magasabb vezetői) 
beosztás  ellátására  vonatkozóan.  A  pályázati  felhívás  megjelent  a  határozatban  megjelölt 
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honlapokon és nyomtatott  sajtóban.  A pályázatok benyújtási  határideje  2014. június 27.  volt.  A 
megadott  határidőre egy pályázat érkezett,  amelyet  Molnár Éva nyújtott  be.  A pályázó  szakmai 
önéletrajza,  valamint  az intézmény vezetésére  vonatkozó programja  az előterjesztéshez  csatolva 
meg  lett  küldve  a  képviselőknek.  A beérkezett  pályázatok  értékelésére,  valamint  a  pályázók 
személyes meghallgatására a jogszabályi előírásoknak és a közgyűlési  határozatnak megfelelően 
szakmai-szakértői  bizottság  lett  létrehozva,  amelybe  egy-egy  tagot  delegált  a  reprezentatív 
szakszervezet,  a  Közalkalmazotti  Tanács,  valamint  a  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  is.  A 
pályázó személyes meghallgatását a Bizottság 2014. július 9-én tartotta. A Bizottság  egyhangúlag 
támogatta  Molnár  Éva megbízását  a  Könyvtár igazgatói feladatainak  ellátására.  A vonatkozó 
törvényben foglaltaknak megfelelően a Bizottság személyi javaslata meg lett küldve a kultúráért 
felelős  miniszter  számára biztosított  véleményezési  jogkörben eljáró dr.  Hoppál  Péter  úrnak,  az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárának. Az EMMI Könyvtár igazgatói 
pályázatának véleményezése tárgyában küldött levele, amelyben támogatják és javasolják  Molnár 
Éva megbízását, csatolva lett  az előterjesztéshez.  A Bizottság és a szakminisztérium véleményét 
figyelembe véve javasolja  a  Közgyűlésnek,  hogy  Molnár  Évát  bízza meg a Könyvtár  igazgatói 
feladatainak ellátásával a határozati javaslatban szereplő illetménnyel.

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

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 11 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 171/2014. (IX. 11.) Öh. sz. határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 
Kjt.  végrehajtásáról a művészeti,  a közművelődési és a közgyűjteményi  területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm.  rendelet  alapján  határozott  időre,  2014.  november  1-jétől  2019.  október  31-ig megbízza 
Molnár Évát (születési helye, ideje: Salgótarján, 1967. szeptember 24.; anyja neve: Kun Katalin) a 
Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  igazgatói  (magasabb  vezetői)  feladatainak  ellátásával,  bruttó 
427.200 Ft illetménnyel (222.200 Ft garantált besorolási illetménnyel, a magasabb vezetői feladatok 
ellátása  idejére  150.000  Ft  munkáltatói  döntésen  alapuló  illetményrésszel,  valamint  55.000  Ft 
magasabb vezetői pótlékkal). 
A  magasabb  vezetői  megbízás  feltétele,  hogy  Molnár  Éva  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint vagyonnyilatkozatot tegyen. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

ZÁRT ÜLÉS

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A Közgyűlés nyilvános ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen a 
Közgyűlés döntést hozott Salgótarján Civil Társadalmáért díjra, valamint szociális ügyben beadott 
fellebbezést bírált el.
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A közgyűlés hátralévő részében a 2010-2014. között végzett önkormányzati közgyűlési tevékenység 
polgármesteri értékelése hangzik el, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ezt követően kerül sor - a ciklus zárásaként - ajándékok átadására a képviselők részére. 

Méhes András: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a következő közgyűlés munkájában már 
nem vesz részt. Megköszöni a közgyűlésnek a három ciklusban végzett munkát, megköszöni a város 
lakók  javaslatait,  észrevételeit,  ötleteit,  kritikáit,  amelyekkel  munkáját  segítették.  Megköszöni 
Polgármester  asszonynak,  Polgármester  úrnak,   a  frakciótársaknak az  együttműködést,  hiszen  a 
végzett  munka  mindig  befolyásolja  az  embert.  Az  elhangzott  vélemények,  még  ha  nincs  is 
egyetértés mindenben, arra késztetik az embert, hogy átgondolja álláspontját. Ezáltal fejlődhet az 
álláspont,  vélemény,  és  ezáltal  talán  jobb  és  másabb  véleményeket  is  lehet  képviselni. 
Természetesen  megköszöni  a  hivatal  vezetőinek,  dolgozóinak  is  a  munkát,  hiszen  mindig 
számíthatott rájuk, ugyanúgy, mint a városi intézmények vezetőire, dolgozóira. Megtiszteltetés volt 
számára Salgótarjánt szolgálni. A megválasztásra kerülő új közgyűlésnek jó munkát és sok sikert 
kíván. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni Képviselő úrnak a testület és a salgótarjániak nevében 
is a munkát,  hiszen alpolgármesterként is  a város gazdaságáért  nagyon sokat tett,  nagyon sokat 
dolgozott. Külön köszönetét fejezi ki Képviselő úrnak a higgadt vitakultúrájáért. 
Köszönetet  mond továbbá a Polgármesteri Hivatal vezetőjének Jegyző úrnak, Aljegyző úrnak, a 
hivatal  valamennyi  szervezeti  egységének  azért  a  munkáért,  amellyel  segítették  a  közgyűlés 
szakmaiságát.  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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