
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

16. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. október 29-ei alakuló üléséről.

Jelen vannak: 
1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2. dr. Gaál Zoltán jegyző
3. dr. Varga Tamás aljegyző
4. dr. Szénási Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
5. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
6. önkormányzati cégek vezetői
7. meghívott vendégek, érdeklődő állampolgárok
8. a sajtó képviselői
9. érdeklődő állampolgárok 

Dóra Ottó: Köszönti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésén megjelenteket. 
Külön tisztelettel köszönti dr. Hiller Istvánt a Magyar Országgyűlés alelnökét, dr. Szabó Sándor 
kormánymegbízott urat. Köszönti az együttműködő szervezetek, partnerek képviselőit, és azokat a 
salgótarjáni polgárokat, akik megtisztelik jelenlétükkel a közgyűlés ülését.

A jelenlévők  meghallgatják  Salgótarján  szignálját,  a  Váczi  Gyula  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény tanulóinak előadásában, ezt követően közösen eléneklik a himnuszt. 

Dóra  Ottó: Megállapítja,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  14  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés 
határozatképes.

Az alábbi napirendi pontok tárgyalását javasolja a Közgyűlésnek, melyet a Közgyűlés 14 igen 
szavazattal elfogad: 

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója
2./ Képviselők megbízóleveleinek átadása
3./ A képviselők eskütétele
4./ Polgármester eskütétele
5./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. 

(II. 21.) rendelet módosítására
6./ Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele
7./ Bizottsági tagoknak a megválasztása, eskütétele
8./ Javaslat  a  polgármester  illetményének,  költségtérítésének,  illetve  béren  kívüli  juttatásának 

megállapítására
9./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének, költségtérítésének megállapítására
10./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  székhelyének  áthelyezését  ellenző  döntés 

meghozatalára
11./ Javaslat  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról  szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására
12./ Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedés közszolgáltatás 

ellátására kiírt pályázat módosítására
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Dóra  Ottó: Felkéri  dr.  Szénási  Zsuzsannát,  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökét,  tartsa  meg 
tájékoztatóját a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választásokról, annak végleges 
eredményéről.

dr. Szénási Zsuzsanna: Tájékoztatója külön melléklet szerint. 

A tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul veszi. 

Dr. Szénási  Zsuzsanna Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése képviselőinek és Dóra Ottó 
polgármesternek átadta a megbízólevelet.

Először Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, majd Dóra Ottó polgármester letette 
a törvényben előírt esküt, és aláírta az esküokmányt.

(Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Dóra Ottó: Felkéri dr. Gaál Zoltán jegyző urat, adjon rövid tájékoztatást az összeférhetetlenségről 
és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

dr. Gaál Zoltán: Tájékoztatás külön melléklet szerint. 

A tájékoztatót követően  dr. Hiller István, a Magyar Országgyűlés alelnökének, dr. Szabó Sándor 
kormánymegbízott úrnak, valamint Dóra Ottó polgármester úrnak ünnepi köszöntője következik. 

5./ Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013. (II. 21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület  az 
alakuló  vagy  az  azt  követő  ülésen  megalkotja,  vagy  felülvizsgálja  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról  szóló  rendeletét.  Az  előterjesztéssel  jogszabályi  kötelezettségének  tesz  eleget  a 
közgyűlés. A rendelet-módosítás kizárólag a legszükségesebb javaslatokat tartalmazza, az SZMSZ 
részletesebb felülvizsgálatára a soron következő ülésen kerül sor.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
[A 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]

Dóra Ottó: Felkérte dr. Gaál Zoltán jegyző urat, gondoskodjon a rendeletnek a hirdetőtáblára törté
nő kifüggesztéséről. Erre az időre 15 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Az SZMSZ módosítás  2014. október 29-én 11.10 órakor  kihirdetésre került. 

Dóra Ottó: A közgyűlés folytatja munkáját. Szünet után a jelenlévő képviselők száma 14 fő.  
Megállapítja a határozatképességet. 
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6./ Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele

Dóra Ottó: A továbbiakban az alpolgármesterek megválasztása történik. Javasolja a Közgyűlésnek, 
hogy Fekete Zsolt és Dániel Zoltán képviselő urakat válassza meg alpolgármesternek. Javasolja to
vábbá, hogy az alpolgármesterek megválasztása az SZMSZ 43. §-a alapján titkos szavazással történ
jen, a szavazatszámláló bizottság közreműködésével, borítékba helyezett szavazólapon, szavazóhe
lyiség és urna igénybevételével. 

Fekete Zsolt:  Bejelenti érintettségét.

Dániel Zoltán:  Bejelenti érintettségét.

A Közgyűlés 14 igen szavazattal döntött a titkos szavazásról. 

Dóra Ottó: A továbbiakban a szavazatszedő bizottság tagjaira tesz javaslatot.

A bizottság elnökének  Molnár Károly képviselő urat, tagoknak pedig  Dudás Nándor és  Tolnai 
Sándor képviselő urakat javasolja. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal a szavazatszámláló bizottság tagjait megszavazta, elfogadta. 

Dóra Ottó  :   Megkéri a képviselő-társakat, hogy az alpolgármesterek személyére vonatkozó szava
zataikat a ruhatárban elhelyezett szavazófülke és urna használatával adják le. A szavazás idejére rö
vid szünetet rendel el. 

SZÜNET

Dóra Ottó  :   A szavazatszámláló bizottság befejezte a munkáját, felkéri  Molnár Károly elnök urat, 
hogy tájékoztassa a közgyűlést a szavazás eredményéről.

Molnár Károly: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének képviselői a Városháza 1. emeleti 
dr. Förster Kálmán terme mögött található helységben, titkos szavazás útján, borítékba helyezett 
szavazólapon,  szavazófülke  és  urna igénybevételével  adták  le  szavazataikat  Salgótarján  Megyei 
Jogú Város alpolgármestereinek megválasztására vonatkozóan. 
A javasolt személyek Dániel Zoltán és Fekete Zsolt urak voltak. A bizottság tagjai az urnát lezárták, 
majd a lezárt urnát a bizottság bélyegzőlenyomatával látták el. A szavazás 11:33 perckor kezdődött. 
A testület tagjai a szavazólap átvételét a jelenléti íven aláírásukkal igazolták, majd a bizottság egy 
tagja  a  bizottság  bélyegzőlenyomatával  ellátott  szavazólapokat  és  a  hozzájuk  tartozó  borítékot 
egyenként átadta a képviselőknek, akik ezt követően leadták szavazataikat. A szavazás 11:37 órakor 
befejeződött. 

A  bizottság  tagjai  a  szavazás  befejezését  követően  megállapították,  hogy  a  szavazásban  14 
képviselő  vett  részt.  A bizottság  tagjai  az  urnát  felbontották  és  megállapították,  hogy abban  a 
szavazásban részt  vett  tagok számával  egyezően 14 darab  szavazólap volt.  A bizottság  tagjai  a 
jelöltekre leadott szavazatokat két alkalommal megszámolták, majd megállapították a következőket:

Dániel Zoltánra leadott szavazatok közül 0 érvénytelen, 14 érvényes szavazat. A jelöltre  13 igen 
szavazatot adtak. 

Fekete Zsoltra leadott szavazatok közül 0 érvénytelen és 14 érvényes. A jelöltre 14 igen szavazatot 
adtak.
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A Bizottság az alábbi eredményt állapította meg: Dániel Zoltán 13 igen szavazatot, Fekete 
Zsolt 14 igen szavazatot kapott. 

Szám: 177/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 29. napjától Dániel Zoltánt (szül.: 
Salgótarján,  1990.08.23.,  an.:  Takács  Myrtill,  lakcím:  3100  Salgótarján,  Pécskő  út  9.) 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztja.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 29. napjától Fekete Zsoltot (szül.: 
Salgótarján, 1964.04.20., an.: Nagy Ágnes Piroska, lakcím: 3100 Salgótarján, Katona József 
út 41.) foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A tájékoztatást megköszöni és megállapítja, hogy a képviselő-testület Fekete Zsoltot 14 
igen szavazattal, Dániel Zoltánt 13 igen szavazattal alpolgármesterré választotta. 

Polgármester átadja az alpolgármesterek részére a megbízólevelet, akik az eskütétel után alá
írják az esküokmányt. 

7./ Bizottsági tagoknak a megválasztása, eskütétele

Dóra Ottó:  A következő napirendi  pont az önkormányzati  bizottságok tagjainak megválasztása. 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. 

A szavazás megkezdése előtt valamennyi képviselő bejelentette érintettségét. 

• A Közgyűlés Tolnai Sándort, a Pénzügyi Bizottság elnökének 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés Molnár Károlyt, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének 14 igen szavazattal 
választotta meg.

• A Közgyűlés  Fekete Tamást, a Pénzügyi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg.

• A Közgyűlés  Kovács  Zsolt  Bélát,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg.

• A Közgyűlés Turcsány Lászlót, a Pénzügyi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg.

• A Közgyűlés Czibik Tibornét, a Pénzügyi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg.

• A Közgyűlés  Macsuda  Andrásnét,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg.

• A  Közgyűlés  Ozsvárth  Henriknét,  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg.

• A Közgyűlés Hulitka Istvánt, a Pénzügyi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg.
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• A Közgyűlés Huszár Máté Lászlót, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnökének 
14 igen szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Turcsány  Lászlót,  az  Ügyrendi,  Jogi  és  Közbeszerzési  Bizottság 
elnökhelyettesének 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Dudás Nándort, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 igen 
szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Homoga Lászlót, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 
igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Tolnai Sándort, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 igen 
szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Bartus Máriát, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 igen 
szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Harmos Lászlót,  az Ügyrendi,  Jogi és Közbeszerzési  Bizottság tagjának 14 
igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Holczer Lászlónét, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 
igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Danyi Erikát, az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 14 igen 
szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Molnár  Károlyt,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökének 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Dudás  Nándort,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökhelyettesének 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés  Kovács  Zsolt  Bélát,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Szabó  Csabát,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Pataki  Csabát,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A  Közgyűlés  Hannos  Györgynét,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés  Lisztóczki  Lászlónét,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Pusztai Győző Frigyesnét, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés  Szabó  Ferenc  Gábort,  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés  Kovács  Zsolt  Bélát,  a  Népjóléti  Bizottság  elnökének  14  igen  szavazattal 
választotta meg. 

• A  Közgyűlés  dr.  Bercsényi  Lajost,  a  Népjóléti  Bizottság  elnökhelyettesének  14  igen 
szavazattal választotta meg. 

• A Közgyűlés Fekete Tamást, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés Homoga Lászlót, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés  Huszár  Máté  Lászlót,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg. 

• A Közgyűlés Szabó Csabát, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés Alabér Zoltánt, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 
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• A  Közgyűlés  Bölcskei  Józsefnét,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg. 

• A Közgyűlés Ökrös Lászlónét, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés  Szeberényi  Tibornét,  a  Népjóléti  Bizottság  tagjának  14  igen  szavazattal 
választotta meg. 

• A Közgyűlés Kakuk Zoltánt, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

• A Közgyűlés Korponai Tamást, a Népjóléti Bizottság tagjának 14 igen szavazattal választotta 
meg. 

Szám: 178/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  57-58.  §-aiban  foglaltak  és  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 58. §-a alapján 2014. október 29. napjától
a Közgyűlés állandó bizottságainak tagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. Pénzügyi Bizottság (9 fő):
Elnök: Tolnai Sándor
Elnökhelyettes: Molnár Károly

Települési képviselők közül választott tagok: Fekete Tamás
Kovács Zsolt Béla
Turcsány László

Nem települési képviselő közül választott tagok: Czibik Tiborné
Macsuda Andrásné
Ozsvárt Henrikné
Hultika István

2. Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság (9 fő)
Elnök: Huszár Máté
Elnökhelyettes: Turcsány László

Települési képviselők közül választott tagok: Dudás Nándor
Homoga László
Tolnai Sándor

Nem települési képviselő közül választott tagok: Bartus Mária
Harmos László
Holczer Lászlóné
Danyi Erika

3. Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság (9 fő)
Elnök: Molnár Károly
Elnökhelyettes: Dudás Nándor

Települési képviselők közül választott tagok: Kovács Zsolt Béla
Szabó Csaba
Pataki Csaba

Nem települési képviselő közül választott tagok: Hannos Györgyné
Lisztóczki Lászlóné
Pusztai Győző Frigyesné
Szabó Ferenc Gábor
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4. Népjóléti Bizottság (13 fő)
Elnök: Kovács Zsolt Béla
Elnökhelyettes: Dr. Bercsényi Lajos

Települési képviselők közül választott tagok: Fekete Tamás
Homoga László
Huszár Máté
Szabó Csaba

Nem települési képviselő közül választott tagok: Alabér Zoltán
Bölcskei Józsefné
Ökrös Lászlóné
Szeberényi Tiborné
Kakuk Zoltán
Korponai Tamás

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Megválasztást követően a bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai esküt tesznek, ezt 
követően aláírják az esküokmányokat. 

Dóra Ottó:  Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy aki nem tette le az esküt, a következő ülésen 
pótolja. 

Felkéri a  Pénzügyi Bizottság elnökét Tolnai Sándor elnök urat, hogy tartsa meg a bizottság első 
ülését és tárgyalja meg a polgármester és alpolgármesterek illetményére, költségátalányára, és a 
polgármester  egyéb  juttatásaira  vonatkozó  előterjesztéseket.  A bizottsági  ülés  idejére  30  perc 
szünetet rendel el. 

SZÜNET

Dóra Ottó: A Közgyűlés folytatja munkáját. Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 
14 fő, a Közgyűlés határozatképes.

8./ Javaslat  a  polgármester  illetményének,  költségtérítésének,  illetve  béren  kívüli 
juttatásának megállapítására

Dóra  Ottó: A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  71.  §  (2)  bekezdésében 
foglaltak  szerint  a  megyei  jogú  város  polgármestere  megbízatásának  időtartamára  havonta 
illetményre jogosult, amelyet – az SZMSZ 13. § (3) bekezdése értelmében - az alakuló ülésen kell  
megállapítani.  A polgármesteri tisztséghez számos feladat ellátása, közéleti szereplés kapcsolódik, 
amely  indokolja,  hogy  a  polgármester  hivatali  gépkocsit  személyesen  használjon,  illetve 
mobiltelefon  rendelkezésére  álljon.  Ezek  engedélyezéséről  a  Közgyűlésnek  kell  döntenie.  A 
Közgyűlés az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját a 
települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló 30/2006. (X.16.) 
sz.  rendeletben  foglaltak  szerint  határozza  meg.  Megkéri  a  Pénzügyi  Bizottság  Elnökét,  hogy 
tájékoztassa a Közgyűlést a bizottság döntéséről.

Tolnai  Sándor: A Pénzügyi  Bizottság  megtartotta  első  ülését.  9  tagból  8  fő  volt  jelen,  így  a 
bizottság határozatképes volt és az alábbi döntést hozta: 
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1. A polgármesteri illetményre vonatkozóan  Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. 
október 12-től Dóra Ottó polgármester illetményét 747.900 Ft/hó, költségtérítését 112.200Ft/hó 
összegben állapítja meg.

2. A  Közgyűlés  Dóra  Ottó  polgármester  tisztségi  ellátásának  időtartamára  engedélyezi  egy 
hivatali gépjármű belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú használatát.

3. A  Közgyűlés  Dóra  Ottó  polgármester  tisztségi  ellátásának  időtartamára  egy  előfizetéses 
mobiltelefont bocsát rendelkezésére és annak előfizetési, használati díját, valamint közterheit a 
Polgármesteri Hivatal megfizeti.

Dóra Ottó:  Bejelenti  személyes érintettségét az előterjesztés kapcsán. Az ülés vezetését átadja 
Fekete Zsolt alpolgármester úrnak.

Fekete Zsolt: Javasolja, hogy a szavazásból a polgármester ne legyen kizárva. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal döntött arról, hogy az érintettet a szavazásból nem zárja ki. 

A Közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 179/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 12. napjától Dóra Ottó polgármester 
illetményét 747.900 ,- Ft/hó, költségtérítését 112.200,- Ft/hó összegben állapítja meg.

2. A Közgyűlés Dóra Ottó polgármester tisztsége ellátásának időtartamára engedélyezi egy hivatali 
gépjármű belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú használatát.

3. A  Közgyűlés  Dóra  Ottó  polgármester  tisztsége  ellátásának  időtartamára  egy  előfizetéses 
mobiltelefont bocsát rendelkezésére és annak előfizetési, használati díját, valamint közterheit a 
Polgármesteri Hivatal megfizeti.

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Fekete Zsolt: Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

Dóra Ottó: A polgármesternek  a korábbihoz képest  magasabb  fizetés  lett  meghatározva.  Ennek 
oka,  hogy  Magyarország  Országgyűlése  törvényben  határozta  meg  egyebek  között  azt,  hogy a 
megyei jogú városok polgármestereinek mennyi legyen a fizetése. A törvénytől, véleménye szerint 
sajnálatos módon, nincs joga eltérni a közgyűlésnek sem. 

Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy minden hónapban, a polgármesteri fizetéséből nettó 50 ezer 
Ft-ot fölajánl az „Itt van az Otthonunk” ösztöndíjalapba. A felajánlás teljesítéséről minden hónapban 
írásban, az átutalási  bizonylat mellékelésével tájékoztatni fogja a Pénzügyi Bizottság elnökét. Arra 
biztatja a  képviselő-társakat, hogy kövessék példáját. Mindent el fog követni azért, hogy a fizetése, 
illetve a képviselők fizetése ne terhelje a városi büdzsét, hanem olyan eredményeket hozzon az ezért 
elvégzett munka, amely a város, a városi önkormányzat gazdasági helyzetét javítani fogja. 

9./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására

Tolnai Sándor: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal az 
alábbi javaslatot tette:  
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1. A Közgyűlés 2014. október 28. napjától Dániel Zoltán alpolgármester illetményét 568 ezer 
Ft/hó, költségtérítését 85.200 Ft/hó összegben állapítja meg. Az Alpolgármestert, illetményén 
felül  mivel  komplex  középfokú  B2 típusú  angol  és  német  nyelvvizsgával  rendelkezik,  az 
idegen nyelv tudási pótlék mértéke az illetményalap 60%-a, ezért nyelvvizsgánként 23.190 Ft 
illeti meg.

2. A Közgyűlés  2014. október  28.  napjától  Fekete Zsolt  alpolgármester  illetményét  568 ezer 
Ft/hó, költségtérítését 85.200 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Dóra Ottó: Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdése szerint a 
képviselő-testület a főállású alpolgármesterei illetményének összegét a polgármester illetménye 70 
–  90  %-a  közötti  összegben,  az  alakuló  ülésen  állapítja  meg.  A  Pénzügyi  Bizottság  az 
alpolgármesterek illetményére a polgármester illetményének 76 %-ában tett javaslatot. 

Fekete Zsolt: Az előterjesztés tárgyalása kapcsán bejelenti érintettségét. 

Dóra Ottó: Javasolja, hogy a szavazásból az alpolgármesterek ne legyenek kizárva. 

A Közgyűlés  14 igen szavazattal döntött arról, hogy az érintetteket a szavazásból nem zárja 
ki. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 180/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat

1. A Közgyűlés  2014.  október  29.  napjától  Dániel  Zoltán  alpolgármester  illetményét  568.000,- 
Ft/hó, költségtérítését 85.200,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
Az alpolgármestert  illetményén felül  –  mivel  komplex középfokú B2 típusú  angol  és  német 
nyelvvizsgával rendelkezik -, esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60 
%-a, ezért nyelvvizsgánként 23.190,- Ft illeti meg.

2. A Közgyűlés 2014. október 29. napjától Fekete Zsolt alpolgármester illetményét 568.000,- Ft/hó, 
költségtérítését 85.200,- Ft/hó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Dóra Ottó: Megkéri a Közgyűlésen jelenlévőket a SZÓZAT közös éneklésére. 

SZÓZAT

10./ Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  székhelyének  áthelyezését  ellenző  döntés 
meghozatalára  
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó  :    A Nógrád Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  a  2014.  október  22-i  alakuló  ülésén 
döntött arról, hogy a megyei önkormányzat székhelyét Salgótarjánból Balassagyarmatra helyezi át.

Az előterjesztést támogató 2 legfontosabb érv közül az egyik, hogy a döntés történelmi igazságtétel 
Balassagyarmat számára, másodsorban, hogy főképpen Nógrád megye nyugati felének köszönhető 

9



a  megyei  közgyűlés  tagjainak  legitimitása.  Bemutatja  a  felsorolt  érvek  megalapozatlanságát. 
Balassagyarmatnak  Nógrád  megye  történelmében  valóban  elévülhetetlen  érdemei  voltak. 
Évszázadokon át kulturális, majd megyeszékhelyként 1785 és 1949 között közigazgatási központja 
volt  a  megyének.  Azonban  a  megyeszékhely  áthelyezéséről  szóló  döntést,  melynek 
eredményeképpen 1950-től  Nógrád megye  székhelye  Salgótarján  lett  és  vált  egyben –  korabeli 
kifejezéssel  élve -  megyei  várossá,  semmiképpen sem tekinthető  történelmi  igazságtalanságnak. 
Valójában Salgótarján Balassagyarmatnál egy évvel korábban, 1922-ben alakult várossá, és a 20. 
század közepén már jóval iparosodottabb volt,  népessége kétszerese volt Balassagyarmaténak és 
városias  jellege  sem maradt  el  tőle.  Emellett  az  1950-es  megyerendezés során  Nógrád  megye 
jelentős  területeket  vesztett  nyugaton  és  nyert  keleten,  így  földrajzi  és  még  inkább  népességi 
súlypontja  is  kelet  felé  tolódott.  Ma  Salgótarján  lakossága  több,  mint  35.000  fő,  míg 
Balassagyarmaté 16.000 fő körüli. Salgótarján az iparosodottság mértékét, gazdasági súlyát tekintve 
megtartotta elsőségét Balassagyarmattal szemben. 
A másik érv alapját valóban nem, csak a helyességét lehet kétségbe vonni. A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint ugyanis a megyei önkormányzati 
képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye 
egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. Ennek 
értelmében Salgótarján polgárai  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  2014.  évi 
általános választásán a jogszabály következtében valóban nem szavazhattak a megyei listára. Ez a 
döntés valójában szakmailag előkészítetlen, előzetesen nem egyeztetett és mivel hatástanulmány 
sem  készült  a  várható  következményeiről,  megalapozatlan.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének már az alakuló ülésén állást kell foglalnia a megyei közgyűlés döntése ellenében, 
ezért kéri a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot!  

Hozzáteszi,  hogy   Nógrád  megye  székhelye  Salgótarján  Megyei  Jogú  Városa.  Tájékoztatja  a 
közgyűlést arról, hogy polgármesterként képviselő-társaival együtt, pártállástól függetlenül mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy ez a státusz megmaradjon. Nem látja valódi veszélyét annak, 
hogy a város megyeszékhelyi státusza megingott volna. 

Véleménye szerint bizonyos választások előtti és választások alatti, illetve utáni politikai játszma 
eredményeként  jött  létre  ez  a  helyzet,  ahol  a  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének székhelye 
Balassagyarmatra  tevődik.  A Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  vagyonnal  nem  rendelkezik, 
feladatköre minimális, és véleménye szerint azon túlmenően, hogy protokollárisan fontos, hogy a 
megyének legyen közgyűlése, vagy testülete azon túlmenően Salgótarján város életét (sajnálatosan) 
sem pozitív sem negatív értelemben a Megyei Közgyűlés működése nem befolyásolta eddig sem, és 
nem befolyásolja a továbbiakban sem. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés  14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 181/2014.(X.29.) Öh. sz. határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése ellenzi a Nógrád Megyei Önkormányzat székhelyének 
Salgótarjánból Balassagyarmatra való áthelyezését.
A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatról  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét és Nógrád megye országgyűlési képviselőit.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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11./ Javaslat  a  közterületi  várakozóhelyek  kijelöléséről  és  használatának  szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester  

Dóra Ottó  :   Az előterjesztésben és az ahhoz csatolt rendelet-tervezetben arra tesz javaslatot, hogy a 
2014. november 1. napjától a jelenlegi kiemelt övezeten kívül a város egész területén ingyenessé 
váljon a gépkocsival történő parkolás, ezzel a 2011-ben megalkotott rendeletet megelőző állapot 
kerüljön visszaállításra. A 2014. november 1. napi hatálybalépéssel a már megváltott éves, illetve 
negyedéves bérletek tekintetében rendelkezni szükséges a visszafizetés kérdéséről. Javasolja, hogy 
2014.  december  31-ig  legyen  lehetőség  arra,  hogy  a  bérleteket  megváltó  természetes  és  jogi 
személyek a VGÜ Kft. telephelyén, 3100 Salgótarján, Kertész út 2., valamint az Arany János úti 
ügyfélszolgálaton, Arany János út 19/6., az időarányosan őket megillető összeget visszaigényeljék.
Tájékoztatásul elmondja,  hogy a december 31-ig vissza nem igényelt  összegeket  az „Itt  van az 
otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíjalapba csoportosítják át. 

Turcsány László: Kérdése, hogy készült-e hatástanulmány az ügyben? Bár feltételezi, hogy az idő 
rövidsége miatt erre nem volt lehetőség. A parkolási díjból befolyt összeget, kb. 20 millió Ft-ot, 
hogyan  pótolja  a  város?  Információi  alapján  13  főt  foglalkoztatnak  a  parkolási  részlegnél.  A 
dolgozók elhelyezéséről Polgármester úr tud-e gondoskodni? 

Dóra Ottó: A kérdésekre reagálva elmondja, hogy véleménye szerint hatástanulmány volt az elmúlt 
3  év.  Olyan  ügyeket  támogat,  mely  a  városlakók  érdekét  szolgálják.  Példaként  említi,  hogy a 
Kistarján  úton  bevezetett  parkolási  díjaktól  nem  lesz  több  parkolóhely  az  ott  lakóknak. 
Elgondolkodtató az a helyzet is, amikor valaki a piacra megy vásárolni. A Spar parkolójában ingyen 
parkol, viszont onnan 10 méterre már fizetni kell a parkolásért.  Szintén ingyen lehet parkolni a 
TESCO  parkolójában,   miközben  a  Vásártéren  a  kisboltok  előtti  megállásért  fizetni  kell. 
Összefoglalva elmondható, hogy az elmúlt 3 év hatástanulmánynak megfelelt, ami elég ahhoz, hogy 
megváltoztassák a rendeletet. 
Véleménye  szerint  az  eddig  érvényben lévő parkolási  rendeletet  a  2000-es  évek elején  lehetett 
volna  bevezetni,  ahogy az  akkori  városvezetés  tervezte  is.  Akkor  a  város  közel  50  ezer  lelket 
számlált,  akik életvitelszerűen itt is éltek. Ez kb. 4-5000 gépjárművel többet jelentett akkor, így 
forgalomszervezési jelentősége is lett volna. 
A második  kérdésre  reagálva  elmondja,  hogy  emlékei  szerint  a  költségvetésben  a  parkolással 
összefüggésben két szám szerepelt. Egy a kiadási, egy a bevételi oldalon és mindkettő szám 104 
millió körüli. Azaz 104 millió bevétel, 104 millió kiadás, aminek egyenlege nulla. Így nem érti a – 
parkolási díj kapcsán -  képviselő úr által említett 20 millió Ft-ot. 
A  foglalkoztatottakat  illetően  elmondja,  hogy  a  parkolási  rendszer  üzemeltetése  a 
Városgazdálkodási  és  Üzemeltetési  cég  feladata.  A közgyűlést  követően  arról  fog  Ügyvezető 
Igazgató  úrral  tárgyalni,  hogy milyen elképzelése  van a  cégvezetésének a  parkolási  rendszer,  a 
parkolóórák  további  sorsát  illetően,  illetve  a  foglalkoztatottak  érintően.  Jelzi,  hogy  a  fizető 
parkolónak  megmaradó  kiemelt  övezet  továbbra  is  igényel  foglalkoztatottakat.  Reméli,  hogy a 
munkavállalók sorsát az ő szempontjuk szerint, a lehető legoptimálisabban oldják meg. 

Turcsány László: Az előző közgyűlés a rendelet bevezetését követő 1-2 évben a fizető parkolás 
bevezetésének technikai okai és technikai kivitelezhetősége érdekében mindent megtett azért, hogy 
a bevétel fedezetet nyújtson a kiadásokra. A mostanra kialakított rendszer már plusz bevételt hozott 
volna  a  városnak.  A városüzemeltetésnél  begyűjtött  információi  szerint  ez  akár  20  millió  Ft-ot 
jelenthetett volna. 

Dóra Ottó: Képviselő úr egy vélt, vélelmezett nyereségről beszél. Kérdése Ügyvezető igazgató úr 
felé, hogy ennek a vélelmezésnek van-e gazdasági számítási alapja?
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Vendel  Zsolt: A VGÜ Kft.  előző  év  statisztikái  alapján  tud  adatokat  mondani  arról,  hogy mi 
mennyibe került a tavalyi bázisévben, illetve milyen kiadások és bevételek voltak. 

Dóra Ottó: A kérdése konkrétan az, hogy van-e Ügyvezető úrnak olyan számítása, ami kimutatja, 
hogy jövő évben a parkolási rendszer, ha változatlan marad, 20 millió Ft vélelmezett nyereséget 
termel. 

Vendel Zsolt: Még nem ismertek a jövő évi konkrét számok. 

Dóra  Ottó: Információi  szerint  sem  a  beruházás  megtérülése,  sem  a  műszaki  eszközök 
amortizációjának elszámolása nem történt meg. Miután informatikai beruházásról van szó a 2011-
ben  beruházott  műszaki  eszközök  értékét  mára  kb.  10%-ra  kellett  volna  leírni,  hiszen  30% az 
informatikai beruházások amortizációja, ami azt jelenti, hogy a működési költségek esetében a 104 
millió Ft és a bevétel 104 millió Ft-hoz hozzá kellett volna számolni költségoldalon egy 30%-os 
amortizációt  minden  évben.  Ez  150  milliós  beruházás  esetén  évi  45  millió.  Ha  a  beruházás 
megtérülése 10 év, az összeg 15 millió, ez együttesen 60 millió. Ezt  hozzászámolva, az elmúlt 3 
évben nagyjából 180 millió Ft mínuszt termelt ez a rendszer. 
Véleménye  szerint,  ha  visszaáll  a  régi  rendszer,  lesznek  apróbb  problémák  például  a  Nyugati 
városrészben, a Pécskő utca elején. Azonban mérlegelve a döntés negatív, illetve pozitív oldalát ezt 
találja jobb megoldásnak. 

Szabó Csaba: Kérdése,  hogy mi  lesz  az  üzemen kívül  helyezett  automaták sorsa,  illetve azon 
munkavállalók  sorsa,  akik  jelenleg  a  parkolóterületek  üzemeltetésével  foglalkoznak.  Tudomása 
szerint  a  parkolási  bevételeket  eddig  a  közterületek  üzemeltetésére,  karbantartására  fordították. 
Honnan fogják ezt a kieső összeget pótolni? 

Molnár Károly: A parkolási rendelet bevezetésekor sem készültek hatástanulmányok, mert ha lett 
volna  a  jelenleg  várost  irányító  frakció  ezt  nem szavazza  meg.  A parkolóórák  sorsánál  sokkal 
fontosabbnak tartja a város lakosainak a véleményét  és sorsát.   Ez a rendszer megbukott,  ez a 
rendszer  nem  működött  jól  Salgótarjánban,  ez  a  rendszer  veszteséges  volt.  Ennek 
következményeképpen kialakuló kisebb kérdéseket, esetleg problémákat a felelősök feladata lesz 
megoldani, de nem lehet tovább halogatni a döntés meghozatalát ebben a kérdésben. 

Dóra Ottó: Szabó Csaba képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, hogy a közterületek állapota 
és a  parkolási  rendszer  működtetése közötti  összefüggést  nem érti.  A költségvetésben parkolási 
rendelet üzemeltetése címszó alatt 104 millió Ft bevétel és 104 millió Ft kiadás szerepel. Ebben 
nincs szó arról, hogy a parkolási rendszer működtetése a közterületek karbantartásával jár együtt. 
A parkolási  rendszer  megszüntetése fontos választási  ígéret  volt.  Információi  szerint  Ügyvezető 
igazgató úrnak konkrét javaslata van a rendszer további sorsát illetően. Reméli, hogy értékesíteni 
tudják majd a rendszer azon részét, amire a továbbiakban nincs szükség. Hiszen csak a kiemelt 
övezetben marad meg a fizetős  rendszer.  Megismétli  a  korábban elmondottakat,  miszerint  éves 
szinten mínusz 60 millió Ft volt  az elmúlt  3 évben az amortizáció elmaradása és a megtérülés 
elmaradása között. Tisztázandó, hogy az értékesítésből befolyó összeg a céget, vagy a várost illeti-e 
meg. Reméli, hogy néhány év, vagy évtized múlva, amikor rengeteg turista fog jönni a környékre,  
és annyi fővel növekszik a város lakossága, mint amennyivel most csökken, ez ismét téma lehet. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A közgyűlés 10 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
[A 24/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.]
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12./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: A  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedés  ellátását  biztosító  új  közszolgáltató 
kiválasztására irányuló pályázati felhívás közzététele 2014. szeptember 26. napján megtörtént. A 
pályázat benyújtási  határideje  2014. november 21.  11.00 óra.  A pályázati  felhívás  értelmében a 
Kiírónak lehetősége van a pályázat benyújtási  határidejét  egy alkalommal,  legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítani,  melynek  alapján  a  határidő  2014.  november  28.  11.00  óráig  történő 
meghosszabbítására tesz javaslatot az előterjesztés. 
A választások  előtt  néhány nappal  a  tulajdonos,  illetve  a  szolgáltató,  tehát  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt.,  illetve  a  Nógrád  Volán,  valamint  a  Helyi  Önkormányzat  képviseletében  a 
polgármester megállapodása alapján a járatszám 10%-kal bővült. Ennek a részleteiről még nem tud 
beszámolni a közgyűlésnek, mindezt a menetrend tartalmazza. 
A Volán ügyvezető igazgatójával történt tárgyalásra hivatkozva elmondja, hogy lehetőség van a 
megállapodás  módosítására.  Arra  kéri  képviselő-társait,  hogy azokat  a  menetrendi  anomáliákat, 
amelyek  jelentős  menetrendváltozással  nem  járnak,  viszont  a  lakóknak  bosszúságot  okoznak, 
gyűjtsék össze saját körzetükben, és még a héten juttassák el a  Városüzemeltetési Irodára, hogy év 
végéig orvosolni lehessen a problémákat. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a tulajdonossal,  egyrészt a 10%-os 
többlet  teljesítmény hasonló  konstrukcióban  történő megtartására,  másrészt  pedig  a  salgótarjáni 
helyi járatú közlekedés alapvető átszervezésére, amelynek következtében jelentős járatbővítést lehet 
elérni  viszonylag  kicsi  anyagi  ráfordítással.  Mivel  az  egyeztetések  kezdeti  stádiumban  vannak, 
másrészt  beruházást  igényelnek,  a  Közgyűlést,  illetve  a  nyilvánosságot  a  későbbiekben  fogja 
tájékoztatni a fejleményekről 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 182/2014.(X.29.) 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 
felhívásban a pályázat benyújtására meghatározott határidőt 2014.  november 28. 11.00 óráig 
meghosszabbítja.  A Közgyűlés a pályázati  felhívás és dokumentáció módosítását a Melléklet 
szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés   felkéri  a  Polgármestert  a  pályázati  felhívás  módosításának  közzétételére  a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló  2012. évi XLI. törvénynek megfelelően.

Határidő: a pályázati felhívás módosítására azonnal, a felhívás közzétételére értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Kérdések, hozzászólások keretében először Fekete Zsolt alpolgármester kért szót.

Fekete  Zsolt: Bejelenteni,  hogy  a  mindenkori  nettó  alpolgármesteri  illetményéből,  minden 
hónapban 30 ezer Ft-ot ajánl fel az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíjalapba. 
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Dániel  Zoltán: Csatlakozik  a  felajánláshoz.  Első  havi  illetményből  30  ezer  Ft-ot  felajánl  az 
ösztöndíj részére.

Molnár Károly: A Magyar Szocialista Párt, Demokratikus Koalíció, Együtt és a Tarjáni Városlakó 
Egyesület 9 képviselőjéből alkotott frakcióból további 6 tagja is csatlakozik a felajánláshoz. A havi 
illetményből a képviselők együttesen 40 ezer Ft/hó nettó összeget ajánlanak fel, kiegészítve ezzel 
Polgármester  úr,  Alpolgármester  urak  felajánlását  ahhoz,  hogy minden  hónapban  plusz  3  diák 
ösztöndíját lehesssen finanszírozni a városban.

dr. Bercsényi Lajos: A FIDESZ-KDNP frakció eddig is nagyon fontosnak tartotta az alapítvány 
működését.  Szintén  csatlakoznak  a  felajánláshoz.  A Közgyűlés  türelmét  kérik  amiatt,  hogy ezt 
átgondolják, milyen formában tudják a felajánlást megtenni. 

Turcsány László: Csatlakozik Bercsényi úr hozzászólásához, miszerint a frakció egyeztetések után 
közli álláspontját. 

Pataki Csaba: Szintén hozzájárul az alapítvány támogatásához egy megfelelő formában.

Dóra Ottó: Megköszöni a felajánlásokat reméli, hogy sok hasonló felajánlás lesz a következő 5 
évben. Véleménye szerint ezt a kezdeményezést ha lehet még bővíteni kell. Van mit csiszolni még a 
működésén, de már van és az idén is lesz. 

A közgyűlés  hátralévő  részében  megköszöni  leköszönő  polgármester  asszony  8  éves  munkáját 
valamennyi képviselő, bizottsági tag, kolléga nevében. Székyné dr. Sztrémi Melinda jelenleg nem 
tartózkodik otthon, így ígéretet  tesz arra,  hogy a pulpituson lévő csokrot és ajándékot  eljuttatja 
részére. 

Dóra Ottó: Megköszöni a képviselő-társak Közgyűlésben végzett tevékenységét, a meghívott ven
dégek részvételét. A Közgyűlést bezárja. 

K.m.f

  Dóra Ottó   Dr. Gaál Zoltán      
polgármester         jegyző
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