
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

15. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 2-i rendkívüli üléséről.

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

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

A közgyűlés  14 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi tárgysorozatot:

1./ „VÖLGYVÁROSBÓL  ZÖLDVÁROSBA”  Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  2014-2020  időszakra  vonatkozó  Integrált  Területi  Programjának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

2./ Javaslat helyi járati bérlettámogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

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 49/2013. (III. 28.) Öh. sz. határozat 2. pontjának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  23-27.  szám  alatti,  volt  II.  Rákóczi  Ferenc  tagiskola 
épületének kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

1./ „VÖLGYVÁROSBÓL ZÖLDVÁROSBA”  Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  2014-2020  időszakra  vonatkozó  Integrált  Területi  Programjának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
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Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Köszönti  a  napirend  tárgyalásához  meghívott  és  megjelent  a 
Kormány Krisztián urat, a Magyar Tanácsadó Kft. szakértőjét.
Az elmúlt bő egy esztendőben a 2014-20-as uniós fejlesztési programok előkészítésén dolgozott egy 
komoly szakértő csapat. A Városfejlesztő Kft.-én keresztül projekteket gyűjtöttek be, és a városban 
működő gazdálkodó szervezeteket, civil szervezeteket is bevonták az előkészítő munkába annak 
érdekébe, hogy lehetőség szerint a Megyei Jogú Város kötelező feladatát oly módon tudja ellátni, és 
oly  módon  tudjon  felkészülni  a  2014-20-as  fejlesztési  időszakra,  hogy  a  város  szinte  minden 
résztvevőjének a  véleményére lehessen alapozni,  és  ezeknek a fejlesztési  dokumentumoknak az 
elfogadásával tudja a közgyűlés a jövőbeli irányokat, célokat meghatározni. 
A Kormány bejelentése értelmében hamarosan megindulnak a  hozzáférések az egyes  fejlesztési 
forrásokhoz.  A  2014-20-as  program  a  legfontosabb,  legégetőbb  kérdéseket  tartalmazza,  mint 
például a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételeknek a 
kialakítása,  ami  az  életminőség,  illetve  a  társadalmi  összetartozás  javításához  vezet.  A 
Közgyűlésnek, az Önkormányzatnak ehhez meg kell teremteni a feltételeket olyan módon, hogy a 
helyben működő, vagy ide települni szándékozó vállalkozások munkahelyeket tudjanak teremteni. 
Az előterjesztés részletesen mutatja be az elképzeléseket. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda  prezentációját  Kormány  Krisztián  projektoros  vetítése  követi.  (A 
prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 174/2014. (X.2.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  „Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi 
Programja  2014-2020”  dokumentumát  az  1.  melléklet  szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
Polgármestert annak benyújtására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere

2./ Javaslat helyi járati bérlettámogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: 2013.  január  1-jétől  az  állam  gondoskodik  a  köznevelési 
alapfeladatok  ellátásáról.  A  törvény  értelmében  a kötelező  felvételt  biztosító  iskolába  való 
utaztatásról  a  fenntartó  köteles  gondoskodni.  2013.  szeptember  1-jétől  a  KLIK  biztosította  a 
kötelező  felvételt  biztosító  iskolába  való  eljutáshoz  szükséges  tanulói  bérleteket  azon  tanulók 
részére, akik a körzetes iskolába jártak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek és 
lakóhelyük legalább három buszmegállónyi távolságra volt a körzetes iskolától. Ebben a tanévben a 
KLIK Salgótarjáni Tankerülete azzal kereste meg önkormányzatot, hogy az új tanévre vonatkozóan 
nem  tudják  átvállalni  a  helyi  közlekedés  költségeit  a  szülőktől,  ezért  javasolja,  hogy  az 
önkormányzat tegye meg. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta: 
(A 21/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A rendelet-tervezet a szokásos havi módosításokat tartalmazza. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

A közgyűlés 13 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi rendelet alkotta: 
(A 22/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ Javaslat a 49/2013. (III. 28.) Öh. sz. határozat 2. pontjának módosítására 
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda:  A Közgyűlés 2013. március 28-i ülésén, határozattal fogadta el a 
Salgótarján,  1791/2  hrsz.-ú  ingatlan  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  vételének 
kezdeményezését.  Az  ingatlan  a  Népjóléti  Képzési  Központ  torony  épülete.  A  különböző 
hivatalokkal,  mint  például  a  Munkaügyi  Hivatal,  Kormányhivatallal  történt  egyeztetések  miatt 
szükséges a módosításokat átvezetni. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

A közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 175/2014. (X.2.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013. ( III. 28.) Öh. sz. határozat (továbbiakban: 
Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.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.§-a  alapján  településfejlesztés, 
településrendezés; sport, ifjúsági ügyek; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- 
és  helyiséggazdálkodás;  helyi  közfoglalkoztatás;  helyi  turizmussal  kapcsolatos  feladatainak 
elősegítése  érdekében  ifjúsági  szálláshely  kialakítása;  lakó  és  nem  lakóingatlan  bérbeadása, 
üzemeltetése;  lakás  és  helyiséggazdálkodás;  oktatást  kiegészítő  tevékenységek;  az  egészséges 
életmód  segítését  célzó  szolgáltatások,  valamint  a  turizmussal  kapcsolatos  feladatainak  ellátása 
céljából  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  salgótarjáni  Május  1.  út  43.  szám,  1791/2/A/7; 
1791/2/A/8; 1791/2/A/9; 1791/2/A/10; 1791/2/A/11; 1791/2/A/12 hrsz.  alatti ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. 

Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

b)  Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzata vállalja a salgótarjáni Május 1.  út  43.  szám 
1791/2/A/7;  1791/2/A/8;  1791/2/A/9;  1791/2/A/10;  1791/2/A/11;  1791/2/A/12  hrsz.  alatti 
ingatlanok 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”
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A Határozat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan  tartalommal  maradnak 
hatályban.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5./ Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 23-27. szám alatti, volt II. Rákóczi Ferenc tagiskola 
épületének kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az Önkormányzat tulajdonában áll a Salgótarján, Rákóczi út 23-27. 
szám alatti épület, mely korábban II. Rákóczi Ferenc Tagiskolaként  működött. A Közép-európai 
Média Intézet Kft. képviselője megkereste az Önkormányzatot, hogy támogatását kérje az általa 
forgatott  filmhez.  A film egy dokumentum-játékfilm,  mely az 1956.  december  8-ai  salgótarjáni 
sortűzről  készül.  A film  dokumentarista  részének  nagy  részét  már  leforgatták.  A film  további 
forgatásához szükségük lenne az Iskolára, melyet használni kívánnak várhatóan 2014. október 1. 
napjától  2014.  december  31.  napjáig.  A Kft.  megkeresésében  kérte  az  Önkormányzatot,  hogy 
támogassa a film készítését azzal, hogy az iskolát rendelkezésükre bocsátja. Véleménye szerint a 
támogató döntéssel az önkormányzat egyrészt hasznosítani tudja az épületet,  másrészt egy olyan 
fontos film elkészítéséhez ad támogatást,  amely a  Salgótarjániaknak ugyan tragikus,  de nagyon 
fontos része a város történelmének. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 

A közgyűlés 9 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 176/2014. (X.2.) Öh. sz. határozat 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján,  Rákóczi  út  23-27.  (hrsz:  3908  és 
3907/A/32)  szám alatti  ingatlant  20.000,-  Ft/hó  (áfa  mentes)  bérleti  díjjal  bérbe  adja  a  Közép-
európai Média Intézet Kft. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 1. 1. Ih. 2.em 1., 
cégjegyzékszám: 12-09-005316, adószám:14035823-2-12, bankszámlaszám: 11741017-20039572, 
képviseli: Matúz Gábor ügyvezető) részére 2014. október 1. napjától 2014. december 31. napjáig 3 
hónap  határozott  időtartamra  a  határozat  mellékletét  képező  szerződés  alapján  azzal,  hogy  a 
közüzemi költségek megtérítése a Bérlő feladata.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a melléklet szerinti bérleti 
szerződés megkötésére.

Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. október 1.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Megköszöni  a  képviselők  részvételét,  a  közgyűlésben  végzett 
munkájukat, az ülést bezárja. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán      
polgármester        jegyző

4


