
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

23. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 18-i üléséről.

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

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. Be-
jelentette,  hogy Dóra Ottó polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt az ülés első részén nem vesz 
részt, ezért megérkezéséig ő vezeti az ülést.

A Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen. Turcsány László képviselő úr előzetesen bejelentette távol-
maradását. Megállapította a határozatképességet.

Bejelentette, hogy  R. Várkonyi Ágnes történész,  művelődéstörténész, Salgótarján díszpolgára elhunyt. 
Rövid megemlékezés, részvétnyilvánítás után egyperces gyászszünetet rendelt el.

Ezt követően Tóth Zénó sportreferens és Dániel Zoltán alpolgármester közreműködésével átadták azon 
díjazottak részére a „Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” elismerést, akik a 2014. december 13-i 
ünnepségen nem tudtak jelen lenni.

Fekete Zsolt: A tárgysorozat vonatkozásában megkérdezte, hogy van-e módosító javaslat.

Szabó Csaba: Amennyiben van rá lehetőség, egy egyéb napirendi pontot kért beszúrni a napirendi pon-
tok befejezése után.

Fekete Zsolt: Megkérdezte, hogy konkrétabban miről szeretne a képviselő úr szólni.

Szabó Csaba: Jelezte, hogy több témában is szeretne a maga és a frakciójuk nevében megszólalni.

Fekete Zsolt: A javaslatot elfogadta.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat  a  Magyar Vöröskereszt  Nógrád Megyei  Szervezete  által  fenntartott  „MENEDÉK” 
Családok Átmeneti Otthona 2014. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Juhászné Kincses Helén, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének 
igazgatója

2. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását 
célzó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dóra Ottó 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: Dóra Ottó polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2015. 
évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

5. Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III.27.) Ör. sz. 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

6. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

7. Javaslat „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

8. Javaslat HAZA-VÁRÓ programmal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

9. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző 

10. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

11. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsola-
tos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

12. Javaslat a Salgótarján, Május 1. út 54. szám, 1794 hrsz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételére vonatkozó igény módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

13. Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-
0003 számú pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

14. Javaslat a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellá-
tórendszerben” című TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2. sz. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

15. Javaslat villamos energia közbeszerzési csoportba gesztorként történő belépésre
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

16. Javaslat a 124/2014. (VI.26.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott adásvételi szerződés módosításá-
nak jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
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17. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

18. Javaslat Civil Információs Centrumot működtető Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány-
nyal kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

19. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítmények használatáról 
szóló megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

20. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módo-
sítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

21. Javaslat a 8. sz. fogorvosi körzet, valamint iskolafogászati feladatok ellátásának Somoskőújfalu 
Község Önkormányzata részére történő átadására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

22. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

23. Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

24. Javaslat a Tarján Glass Kft. részére történő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

25. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

26. Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

ZÁRT ÜLÉS:

27. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető címek, ki-
tüntető emlékérmek és díjak adományozására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

28. Javaslat szociális ügyben hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Fekete Zsolt: Megállapította, hogy a pótlólag megküldött  polgármesteri tájékoztatót – mivel kérdés, 
észrevétel nem volt – a Közgyűlés tudomásul vette.

1. Javaslat  a  Magyar Vöröskereszt  Nógrád Megyei  Szervezete  által  fenntartott  „MENEDÉK” 
Családok Átmeneti Otthona 2014. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Juhászné  Kincses  Helén,  a  Magyar  Vöröskereszt  Nógrád  Megyei  Szervezetének 

igazgatója
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Fekete Zsolt: A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével 2003-ban kötött az Önkormányzat a 
családok átmeneti  otthonának működtetésére vonatkozóan ellátási  szerződést.  Az önkormányzat  3.240 
Ft/nap összegben 3 férőhelyet finanszíroz a családok átmeneti otthonában. Az ellátási szerződés értelmé-
ben a Vöröskereszt az általa nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról az Önkormányzat 
Közgyűlése előtt évente egy alkalommal, legkésőbb tárgyév december 31-ig beszámol.
A „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthonában dolgozó szakemberek évek óta magas színvonalon látják 
el munkájukat.

A beszámoló elfogadására kérte a Közgyűlést, és Juhászné Kincses Helénnek adta meg a szót szóbeli ki-
egészítésre.

Juhászné Kincses Helén: A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona több éve kiválóan végzi munkáját, 
köszönhetően egyrészt az ott dolgozó szakembereknek, másrészt a város ellátási szerződéséből származó 
összegnek, harmadrészt annak a pályázati lehetőségnek, mellyel élni tudtak az elmúlt 3 évben. Ez utóbbi 
keretében megvalósított program elsősorban a MENEDÉK-en élők reintegrációját segítette. Nagyon sok 
színes, képző jellegű programmal tudták őket segíteni a munkára való felkészítés jegyében, a kollégáikat 
pedig abban tudták helyzetbe hozni, hogy kiválóan tudják a feladatukat ellátni. Elmondta, hogy 2014. 
december 31-ével  befejeződik a  Remény-program, de bízik benne,  hogy 2015-ben sikerül  folytatni  a 
VELUX Alapítvány és a Dán Vöröskereszt támogatásával.
A program nem csak arra adott lehetőséget, hogy az ott élők életminősége javuljon, hanem arra is, hogy 
az intézményt fejlesszék, komfortosabbá, szebbé tegyék. Két kiléptető lakást is tudtak vásárolni, ráadásul 
ezek  lakói  a  kinti  életben  is  megállják  helyüket,  Baglyasalja  városrész  lakói  befogadták  ezeket  az 
embereket, segítik, támogatják őket.
Ugyancsak támogatást jelent, hogy a városból nagyon sok szakember tevőlegesen is segíti ezt a fejlesztő 
munkát,  másrészt  számtalan  adomány  érkezik  magánemberektől,  vállalkozóktól,  fiataloktól.  Külön 
kiemelte  a  SITI-t,  illetve  a  Városi  Diákönkormányzatot,  akik  ruhagyűjtési  akciók  szervezését 
kezdeményezték. De vannak vállalkozók, akik az épület szépítésében, vagy önkéntesek, akik a kerítés 
festésében vettek részt. Közel 70-en önkéntes munkával is támogatták a MENEDÉK-et: egyrészt úgy, 
hogy közösségi szolgálatot teljesítettek, másrészt a törvénynek megfelelő önkéntes szerződéssel láttak el 
feladatot.
Megköszönte a támogatást a város lakóinak, az önkénteseknek, a védőnőknek, a Szent Lázár Kórháznak 
és az önkormányzatnak.

Fekete Zsolt: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. A Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyal-
ta az előterjesztést, mindkét bizottság egyhangúlag támogatta.

Kérdések, vélemények körében Kovács Zsolt képviselő úrnak adta meg a szót.

Kovács Zsolt: A Népjóléti  Bizottság megbízásából  és nevében megköszönte a  Magyar  Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Szervezete és Juhászné Kincses Helén igazgató asszony több évtizedes munkáját, amivel 
a szegényeket és az elesetteket támogatják, amivel rengeteg terhet levesznek a mindenkori városvezetés 
válláról. Boldog karácsonyt kívánt minden támogatottnak, elesettnek, mindenkinek.

Fekete Zsolt: További kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta:

226/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MENEDÉK” Családok Átmeneti Otthona 2014. évi tevé-
kenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló 
beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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2. Javaslat  Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását 
célzó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Fekete Zsolt: A helyi közösségi autóbusz-közlekedés ellátását biztosító új közszolgáltató kiválasztására 
irányuló pályázati felhívásra egy pályázó, a Nógrád Volán Zrt. nyújtotta be pályázatát, melynek előzetes 
értékelését az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság elvégezte. Az értékelésük alapján jelen előter-
jesztés a Nógrád Volán Zrt. pályázatában megfogalmazott ellentételezési igény vállalhatatlanságára tekin-
tettel a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására tesz javaslatot.
Az előterjesztés a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 2015. 
január 1. napjától történő biztosítása érdekében a Nógrád Volán Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredménye-
képpen,  a  vonatkozó  jogszabályok  adta  lehetőségek  figyelembevételével  a  közszolgáltatási  szerződés 
2016. december 31. napjáig történő meghosszabbítására tesz javaslatot.
A közszolgáltatási szerződés meghosszabbításával összefüggésben szükséges a közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos megállapodások módosítása is.

Dr. Varga Tamás aljegyzőnek adta meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Dr. Varga Tamás: Az előterjesztés része az a döntési javaslat is, hogy a következő két évben továbbra is 
biztosítsa a salgótarjáni önkormányzat, illetve a Minisztérium azt a lehetőséget Somoskőújfalu Község 
Önkormányzata számára,  hogy bevonják Somoskőújfalut a helyi  járati  tömegközlekedésbe.  Elmondta, 
hogy ezzel kapcsolatban a közgyűlés ülésének napján Somoskőújfalu polgármestere eljuttatta azt a képvi-
selő-testületi  határozatukat,  melyben a pénzügyi  fedezet  rendelkezésre állásának várható hiánya miatt 
nem tudják támogatni az előterjesztést. Dóra Ottó és dr. Tóth László polgármester urak ugyanezen a na-
pon tartott személyes egyeztetésének eredményeként dr. Tóth László vállalást tett arra vonatkozóan, hogy 
újragondolják álláspontjukat és várhatóan 2014. december 22-én újabb testületi ülést tartanak. Reményét 
fejezte ki, hogy elfogadják a helyi járati tömegközlekedésnek Somoskőújfalu községre való kiterjesztését 
és az arra vonatkozó megállapodást, melynek részét képezi, hogy hozzájárulnak a felmerülő költségek fi-
nanszírozásához.
Kérte a Közgyűlést, illetve tolmácsolta polgármester úr kérését, hogy mindezek figyelembevételével tár-
gyalják az előterjesztést és fogadják el, bízva abban, hogy Somoskőújfalu képviselő-testülete is jóváhagy-
ja a rájuk vonatkozó megállapodást.

Fekete Zsolt: Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági, Város-
fejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag támogatta az eredeti előterjesz-
tést.

További kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

227/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pályázati felhívás és dokumentáció Salgótarján me-

gyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszál-
lítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására”  című pályázati eljárást az 1. számú 
melléklet szerinti Emlékeztetőben foglaltak alapján a Nógrád Volán Zrt. pályázatában megfogalmazott 
ellentételezési igény vállalhatatlanságára tekintettel eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2014. december 19. 10.00 óra
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. közötti közszol-
gáltatási szerződés módosítását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármes-
tert annak aláírására. 
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester 
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3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy 
elővárosi  személyszállítási  szolgáltatásokkal  történő  ellátására  az  önkormányzat  és  Magyarország 
Nemzeti Fejlesztési Minisztere között kötendő megállapodást a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, a helyi járati autóbusz-közlekedés működtetésére vonatkozó 
megállapodás-módosítás tervezetét, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somos-
kőújfalu Község Önkormányzata és a Nógrád Volán Zrt. közötti szerződés tervezetét a 4. és 5. számú 
mellékletek szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. 
évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Fekete Zsolt: A rendelet-módosítás a szokásos havi átvezetéseket tartalmazza. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén döntött az egyes önkormányza-
ti intézmények dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalványról, melynek 9.102 eFt-os elő-
irányzatát rendezi.
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 
kapott pótelőirányzat 3.767 eFt-os előirányzatát rendezi.
Az elért többletbevételek, ill. az előirányzatok közötti átcsoportosítások előirányzati rendezése az érintett 
intézmények vezetőinek, irodavezetőknek a kezdeményezése szerint.
Az elmúlt időszakban az Általános tartalék, a Közművelődési feladatok, a Sportfeladatok, a Civil felada-
tok , az Ifjúsági feladatok, a Kitüntető címek, díjak, valamint az Oktatási feladatok címekről történt átcso-
portosítások előirányzati rendezése.
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításához a Területi 
Választási Irodától kapott 9.238 eFt-os támogatás előirányzati rendezése.
A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges a ren-
delkezésre álló előirányzat 14.178 e Ft-tal történő megemelése, melyet ez rendez.
A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítés építés, azonban az óvoda 
játszóterületének körülkerítése szükséges. A kerítés építésének költsége 7.366 e Ft, melyet előirányzat 
rendez.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 27-i ülésén döntött, hogy az Önkormányzat tulaj-
donát képező, a Salgótarján, Május 1. út 81-83. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1850 és 
1853 hrsz.-ú "kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" , valamint a Salgótarján, Május 1. út 77. szám alat-
ti,  földhivatali  ingatlan-nyilvántartásban 1846/3 hrsz-ú "irodaház" megnevezésű ingatlanokat  az érték-
becslés alapján meghatározott, összesen 28.010 eFt áron elcseréli a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, 
0230 hrsz-ú "sporttelep" megnevezésű, 28.010 eFt vételárú ingatlanra, melynek előirányzata rendezésre 
kerül.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartós részesedések értékesítése előirányzaton az ÉRV 
Zrt.-től származó, a víziközmű, illetve csatornaközmű működtetői vagyonának megvásárlásáért fizetendő 
337.632 e Ft-os bevétel került megtervezésre, mely bevétel az év folyamán nem teljesült. A bevétel kiesés 
miatt az előirányzatot - kiadási oldalon ugyanezen összeggel a Céltartalékok cím Működési és egyéb fel-
adatok kiemelt előirányzatának az egyidejű csökkentése miatt, egyezően a hosszú lejáratú hitelfelvétel 
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ténylegesen igénybe vett összegével - 56.635 e Ft-tal csökkenteni szükséges, melyet az előirányzat ren-
dez.
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. 
projektben használatos tananyagok fejlesztése beruházási kiadásának minősül, ezért 36.174 e Ft átcsopor-
tosítása szükséges a dologi kiadásokról, melynek előirányzat rendezésre kerül.
A Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve Polgármestere által államigazgatási, valamint önkor-
mányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások és támogatások 
pénztári és postai úton történő kifizetését a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntar-
tásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ végzi. Az Önkormányzat költségvetésében az államigazga-
tási és önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások elő-
irányzatai nem jelennek meg segély nemenként, azok az ESZK részére átadott pénzeszközként kerülnek 
megtervezésre. A hatályos számviteli előírásoknak való megfelelés miatt viszont szükséges a kifizetések 
előirányzatainak az Önkormányzat költségvetésében történő segélynemenkénti megjelenítése, melyből a 
szociális támogatások 803.392 e Ft-os, illetve a gyermekvédelmi támogatások 39.747 e Ft-os előirányzat 
rendezése.
Az előterjesztés kiegészítése pótlólag került megküldésre. Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság, 
a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegen-
forgalmi bizottság támogatta az előterjesztést.

Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Megköszönte a kormányzatnak, hogy Salgótarján 60.039 e Ft ÖHNIKI támogatást ka-
pott. Megyei szinten is nagyon jó összegnek ítéli ezt meg, hiszen Balassagyarmat 32 millió Ft-ot, Pásztó 
13 millió Ft-ot kapott, Bátonyterenye pedig nem is kapott. Ugyanakkor a korábbi években kapott támoga-
táshoz viszonyítva lényegesen kisebb ez az összeg.
A legutóbbi rendkívüli közgyűlésen újabb kérelem benyújtásáról döntöttek. Polgármester úrhoz tett fel 
kérdést, hogy az ülésen tett ígéretéhez híven kezdeményezett-e már tárgyalásokat a belügyminiszter úrral 
a benyújtott kérelem vonatkozásában.
Továbbá észrevétele volt az előterjesztés 43. oldalán található táblázattal, a civil feladatok előirányzattal 
összefüggésben, miszerint a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületén keresztül a Krétakör Ala-
pítvány 80.000 Ft-os támogatást kapott. Az SZMSZ szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel rendelke-
zik  az alapítványoknak juttatandó források tekintetében.  Megkérdezte,  hogy miért  nem az alapítvány 
nyújtott be önállóan kérelmet, jogosult-e egyáltalán önkormányzati forrásra.

Fekete Zsolt: Dr. Varga Tamás aljegyzőnek adta meg a szót.

Dr. Varga Tamás: Elmondta, hogy polgármester úr felvette a kapcsolatot a belügyminiszter úrral, tudo-
mása szerint személyes egyeztetésre is sor került, de ebben nem biztos. 2014. december 12-én közvetlenül 
a miniszter úrnak címezve a polgármester úr levelet írt, amelyben segítséget kért újabb támogatás elnyeré-
sére, illetőleg szükség szerint a technikai feltétel biztosítására.
A második kérdésre elmondta, hogy a civil szervezetek pályázatán a Mozgáskorlátozottak Egymást Segí-
tők Egyesülete vett részt és vállalta, hogy közreműködik a Krétakör Alapítvány városi rendezvényeinek 
lebonyolításában, továbbá vállalta az ezzel kapcsolatos költségeket. Tehát az egyesület nevére állítják ki a 
számlákat és ezekkel számol el az egyesület az önkormányzat felé. A vonatkozó jogszabályok nem általá-
ban az alapítványi támogatásokról való döntés kizárólagos közgyűlési vagy képviselő-testületi hatáskörbe 
tartozását írják elő, hanem kifejezetten alapítványi forrás átadását, átvételét, ez pénzmozgást feltételez. 
Tehát jogilag nem támadható ez a megoldás, hogy egyébként egy létező együttműködési megállapodás 
keretében az egyik szervezet segítsen egy másik szervezetet, konkrétan egy egyesület egy alapítványt. 
Erre vonatkozóan 2014. július 1-jén jött létre együttműködési megállapodás a Mozgáskorlátozottak Egy-
mást Segítők Egyesülete és a Krétakör Alapítvány között, melyről az egyesület képviselője tájékoztatta az 
önkormányzatot. Tehát jogszerűen döntött a polgármester a támogatás odaítéléséről és jogszerűen történt 
december elején a kifizetés is.
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Fekete Zsolt: Megköszönte a kormánynak a 60 millió Ft-ot, ám Salgótarjánnak 600 millió Ft-ra lett volna 
szüksége. Más Nógrád megyei településekhez viszonyítva feltételezhetően van olyan önkormányzat, aki-
nek az éves költségvetésében ez jelentős tétel, Salgótarjánéban nem annyira. Korábban Salgótarján meg-
kapta azokat az összegeket, amikre szüksége volt, azokhoz képest a 60 millió Ft 10 %-a annak. Vissza-
utalt rá, hogy az aljegyző elmondta, milyen lépéseket tett és milyen kapcsolatokat próbált felvenni az ön-
kormányzat.

Tolnai Sándor hozzászólásához kapcsolódva kérdezte, hogy ha Székyné dr. Sztrémi Melinda lenne a pol-
gármester, akkor ez a támogatás 60 millió Ft lenne, esetleg több, vagy kevesebb.

Tolnai Sándor: A jövőre és a jelenre vonatkozóan nem tudja ezt megítélni. A múltbeli tapasztalatok azt  
mutatják, hogy ebben a témában a korábbi érdekérvényesítés eredményesebb volt. A polgármester aktivi-
tásán, lobbi tevékenységén is múlik a támogatás összege.

Fekete Zsolt: Ezek után mindenki döntse el magában, miért lett a 600-ból 60 millió. Nem az önkormány-
zat, hanem Salgótarján érdekében dolgoznak rajta, hogy több legyen.

Dr. Bercsényi Lajosnak adta meg a szót.

Dr. Bercsényi Lajos: Ők is ugyanígy gondolják és ők is azon dolgoznak, hogy minél többet hozzanak a 
városnak.

Fekete Zsolt: Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Az ÖNHIKI nem kötelező típusú támogatási konstrukció, kevesebb, több támogatást is 
kérhettek volna. A 60 millió Ft korrekt összegnek számít országos viszonylatban. Más kérdés, hogy több-
re lenne szükség.
Alpolgármester úr kérdésére visszatérve elmondta, úgy tűnik, a polgármester személye, munkája, érdekér-
vényesítő képessége befolyásolja, hogy ki tud eredményesebb lenni ez ügyben.

Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Elmondta, hogy ha alaposabban átnézik a listát, kik kaptak támogatást az ÖNHIKI-ből, 
el lehet mondani, hogy megállja a helyét ez a 60 millió Ft. Viszont vannak olyan városok, akik sokkal ke-
vésbé szorulnak rá forrásokra, ráadásul a többszörösét kapták, mint amit Salgótarján. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy adott város milyen helyzetben van. Salgótarján egyáltalán nincs kedvező helyzetben, 
nincsenek óriási iparűzési adó bevételei, egyéb bevételei, amivel saját működését meg tudná oldani. A tá-
mogatásról való döntés elsősorban szubjektív döntés minisztériumi szinten, ezért is nagyon fontos az, 
hogy a kapott összeg milyen jelentőséggel bír a város életében. Sajnos Salgótarján számára a 60 millió Ft  
pont 60 millióval több, mint a 0, de 540 millióval kevesebb, mint a 600 millió, amire valójában szüksége 
lenne a városnak abban a gazdasági, pénzügyi helyzetben, amelyet az a működési struktúra okoz, amit az 
állam jelenleg az önkormányzatok működésére ráerőltet.
Tehát egyetértve Fekete Zsolt alpolgármester úrral, megköszönte a 60 millió Ft-ot, de Salgótarján gazda-
sági helyzetét tekintve sokkal jelentősebb támogatásra is érdemes lett volna.

Fekete Zsolt: Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Molnár Károly képviselő úr „60 millió Ft egyenlő a nullával” típusú felvetésére reagálva 
elmondta, hogy Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármesterként 3,2 milliárd Ft-ot hozott a városnak a kor-
mányzattól. Boldvai László 4 év alatt 2 részletben 32 millió Ft-ot hozott. Ez a 60 millió Ft dupla annyi. 
Nyilvánvalóan azon vannak, hogy a 60 millió minél több legyen, ahogy Bercsényi képviselő úr is mondta, 
de szerinte most ennek a 60 millió Ft-nak is örülni kell.
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Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Nem azt mondta, hogy a 60 millió egyenlő a nullával, hanem, hogy pont 60 millióval 
több, mint 0, és 540 millióval kevesebb a 600 milliónál.
Az országgyűlési  képviselők által  szerzett  pénzek összehasonlítására reagálva elmondta,  hogy amikor 
polgármester asszony országgyűlési képviselő volt, akkor minden befolyó pénz, akár normatívaként érke-
zett, akár más úton, támogatásként volt feltüntetve. Más képviselők esetében pedig elfelejtik a városba 
áramló nem kevés fejlesztési pénzeket. De nem akar belemenni ebbe a vitába, mert nem ez a napirend té-
mája és az említett képviselők sincsenek jelen. Ellenben arról szólhatna a vita, hogy jelenleg Salgótarján-
nak és Nógrád megye 1. számú választókerületének egyetlen országgyűlési képviselője van, Becsó Zsolt. 
Ha polgármester urat támadják az érdekérvényesítő képesség hiánya miatt, akkor Becsó Zsolt se legyen 
büszke a tevékenységére.

Fekete Zsolt: Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Dóra Ottónak polgármesterként Salgótarján első számú érdekérvényesítőjének kellene len-
nie. Hozzátette, hogy ha polgármester úr valóban felvette a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, és Be-
csó Zsolttal, akkor Becsó Zsolt vonatkozásában egy kis türelmet kér.
A 60 millió Ft-nak most örülni kell. Több, mint a semmi és pont kétszer annyi, mint amit Boldvai László 
hozott a városnak.

Fekete Zsolt: Huszár Máténak adta meg a szót.

Huszár Máté: Kifejtette, hogy az említett korábbi kormányzati ciklusban nem a FIDESZ-es haveroknak 
osztották a pénzeket, az önkormányzatok forrásszerzésének a működése kiszámíthatóbb volt. Nem volt 
divat, hogy ha feladatot vettek el az önkormányzattól, akkor még további 200 millió Ft-ot is elvettek, amit 
majd esetleg támogatásként visszakaphat az önkormányzat.
Úgy érzi, a FIDESZ nem tudja, hogyan reagáljon a 60 millió Ft-ra és némi kárörömet is érez részükről,  
például Eötvös Mihály volt alpolgármester facebook bejegyzése kapcsán.
Az ÖNHIKI pályázat előkészítése szakmai munka és ugyanazok végezték, akik az elmúlt években is. Te-
hát a kormány politikai döntésén múlik a támogatás.
Bízik benne, hogy a fideszes képviselők erőteljesen fognak lobbizni Becsó Zsolt országgyűlési képviselőn 
keresztül a kormánynál a jóval magasabb támogatásért.

Fekete Zsolt: További kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 9 igen, 4 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:

A 30/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2015. 
évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Fekete Zsolt: Az államháztartásról szóló törvény alapján, a beterjesztett rendelet-tervezet szabályozza 
január  1-jétől  a  költségvetési  rendelet  elfogadásáig  tartó  átmeneti  időszak  alatt  az  önkormányzat 
működésének folyamatos vitelével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat. A rendelet felhatalmazást ad a 
polgármesternek, az intézmények vezetőinek, illetve megbízási szerződés alapján a Salgó Vagyon Kft.-
nek,  hogy  az  önkormányzat  bevételeit  folytatólagosan  beszedjék,  és  kiadásaikat  folyamatosan 
finanszírozzák.
A rendelet szabályozása korlátozásokat is tartalmaz, hiszen az önkormányzati támogatás csupán az intéz-
ményi alapfeladatok működési költségeinek finanszírozására használható fel, illetve új feladat megvalósí-
tása csak saját bevételből, illetve külön közgyűlési döntés alapján lehetséges.
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Új felhalmozási feladatra irányuló kötelezettségvállalás csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalható.
Azon meghatározott feladatok megvalósításához, amelyeket az átmeneti időszakban a Közgyűlés fontos-
nak tart, egy-egy keretösszeg tartozik, ami biztosítja a megfelelő színvonalú megvalósítást.
Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt kialakulhat olyan rendkívüli helyzet, amikor az önkormányzati ér-
dek érvényesítése, érvényesíthetősége szempontjából haladéktalanul döntést kell hozni, mivel a döntés el-
maradása előnyvesztést,  esetleg kárt  okoz,  illetve később jelentős többletkiadást eredményezhet. Ezen 
rendkívüli helyzetek kezelésére a rendelet lehetőséget biztosít a polgármesternek, azonban ehhez szüksé-
ges a jegyző jogi ellenjegyzése is.
Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági,  
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Az előterjesztés a 2015. évi önkormányzati költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti 
időszak különböző döntéseiről szól. Ennek ellenére a 8. § (2)-(3) bekezdésében a Tarjáni Városlakó és a 
helyi  rádió  vonatkozásában az  összegek  kifizetésére  január  1-december  31.  közötti  időszak szerepel. 
Megkérdezte, hogy miért így szerepel. Elmondta továbbá, hogy bizottsági ülésen azt az ígéretet kapták, 
hogy ha ez értelmezés kérdése, akkor megpróbálja az előterjesztő pontosítani ezt a mondatot.

Fekete Zsolt: Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Kérdései előtt néhány rövid idézetet olvasott fel, rendhagyó módon, de a napirendhez kap-
csolódva. Az idézetek a „Tarjáni Városlakó” által a legnagyobb közösségi oldalon megjelentetett, Orbán 
Viktort, a kormányt pocskondiázó megjegyzések voltak. Kérdésként fogalmazta meg, hogy ezek után ér-
demes-e ilyen néven megjelentetni egy városi újságot, amelynek célja a neutrális, tárgyilagos információ-
szolgáltatás a város lakói számára. Megkérdezte, hogy miközben a kormánnyal történő együttműködés 
fontosságát emlegetik, egyetértenek-e a képviselők és polgármester úr ezekkel a gondolatokkal, vagy el-
határolódnak tőle. Kérte a képviselők véleményét, hogy a salgótarjáni emberek érdekét segíti-e elő, ha 
pocskondiázzák a kormányt, a miniszterelnököt, vagy pedig az segíti elő, ha kritikát is magába foglaló, de 
konkrét, tárgyilagos véleményt fogalmaznak meg.

Fekete Zsolt: A szakmai kérdés megválaszolására adta meg a szót Tőzsér Zoltán irodavezető helyettes-
nek.

Tőzsér Zoltán: Elmondta, hogy ez a két pont az együttműködés időtartamát, a benne lévő összeg pedig a  
két hónapra vonatkozó maximális összeget határozza meg. Az előterjesztés utolsó §-a a rendelet hatályát, 
időtartamát határozza meg. Ami azt jelenti, hogy ha a 2015. évi költségvetést jóváhagyja a Közgyűlés, ak-
kor véglegezi a támogatás mértékét és időtartamát.

Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Kifejtette, hogy véleménye szerint Jakab Jácint összemos dolgokat. A Tarjáni Városlakó 
Egyesület és a Tarjáni Városlakó című újság nem ugyanaz. A Tarjáni Városlakó újságot tudomása szerint 
nem a Tarjáni Városlakó Egyesület adja ki, hanem a Szuperinfó keretein belül jelenik meg.
Sem ő, sem a mellette ülő képviselő társak nem olvasták az idézett megjegyzéseket, nem tudják, kitől  
származnak.
A kormány felé tett kritikus észrevételekre reagálta, hogy ez nem az a közösség, sem baráti értelemben, 
sem politikai értelemben, ahol gondolatrendőrséget működtetnének, mellyel az egyéni gondolkodást sza-
bályozzák minden szinten.

Fekete Zsolt: Jakab Jácintnak adta meg a szót.
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Jakab Jácint: A facebookon megjelenő pocskondiázások is bizonyítják, hogy nincs gondolatrendőrség 
Magyarországon. Nem azt mondta, hogy a Tarjáni Városlakó Egyesület adja ki az újságot. Azt kérdezte,  
hogy biztos szerencsés-e ilyen néven megjelentetni az újságot a közösségi oldalon megjelenő pocskondiá-
zás után.

Fekete Zsolt: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Megkereste a kiadvány impresszumában, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormány-
zata adja ki. Nem ő fogja megmondani a független médiának, hogy az milyen címet válasszon a saját új-
ságjának, habár vannak politikai szervezetek, ahol ez bevett szokás.

Fekete Zsolt: Visszatérve az eredeti napirendhez, további kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 9 
igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 31/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995. (III.27.) Ör. sz. 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Fekete Zsolt: Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági, Város-
fejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni, Szabó Csabának adta meg a szót.

Szabó Csaba: Az ügyvezető igazgató úrtól kérdezte, hogy volt-e már olyan vizsgálat, hatástanulmány, 
hogy a lakbérek csökkentése, annak mintájára, ahogy a kiadatlan helyiségek bérleti díját is csökkentette 
az önkormányzat, javítaná-e a fizetési hajlandóságot. A körzetében vannak olyan kolónia lakások, ame-
lyeknek viszonylag magas a lakbérük a rossz állapotukhoz képest. Kérte, hogy ha még nem volt ilyen 
vizsgálat, végezzék el.

Fekete Zsolt: Tatár Csaba előterjesztőnek adta meg a szót.

Tatár Csaba: Megjegyezte, hogy rendkívül izgalmas dolgot feszeget Szabó képviselő úr. Az előző évek-
ben az is vívmánynak számított, ha a közgyűlés elfogadta, hogy nem emelnek bérleti díjakat. Hiszen meg-
volt a nyomás, a szándék, hogy még több pénzt tudjon szerezni az önkormányzat, de mivel emelés évek 
óta nem történt, az inflációval és minden mással együtt ez egy jelentős tétel, amivel nem terhelték tovább 
a bérlőket. Lényegesen nehezebb helyzetben van Salgótarján lakossága, mint az átlag. Elmondta, hogy 
számításokat nem is mertek végezni és nincs is értelme akkor, hogyha a közel 600 lakásnyi bérlőállo-
mánynak a fele már nem rendelkezik bérleti jogviszonnyal, tartozás miatt. Ezért is vezették be korábban, 
hogy a határozatlan idejű jogviszonyokat átváltoztatták éves szintű bérleti jogviszonyra, hogy a tartozás-
állományt jobban, hatékonyabban tudják kezelni.
A Salgó Vagyon javaslata  volt  a  lakásgazdálkodási  koncepcióból  fakadóan a kolónialakások bontása, 
mely még folyamatban van. A bontott lakásokból a lakókat próbálták több-kevesebb sikerrel komfortos 
lakásokba költöztetni, ugyanazzal a bérleti díjjal. Természetesen rezsiköltségek itt is vannak, a Kft. a fűté-
si rendszerekbe költségmegosztókat szereltetett, erre több, mint 70 millió Ft-ot fordított, tanácsokkal látta 
el a lakókat a víz-, áramfogyasztással kapcsolatban. De ezek után sincs minden rendben, éves szinten 
most is több mint 30 millió Ft az 5 éven túli, és egyéb olyan tartozás, amit le kell írni. A városnak hatal -
mas teher a bérlakás állomány ilyen mértékű fenntartása, de akkor is végezni, csinálni kell a továbbiakban 
is.
A szociálpolitikát és egyéb dolgokat is újra kell gondolni. Alpolgármester úr már felvette a kapcsolatot a 
Kft.-vel. Szükség van a bérlakás gazdálkodási koncepció módosítására, amely egy hosszabb távra készül. 
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De el kell készülni a Szabó képviselő úr által kérdezett hatástanulmánynak is, mivel egyre gyorsabban 
romlik a nehéz körülmények között élők helyzete. Kérte, hogy ebben a munkában vegyen részt akár poli-
tikai, akár gazdasági, akár más bizottság, bízva a kollektív gondolkodás előnyeiben.
Ugyanakkor elmondta, hogy nem optimista a lakbércsökkentés hatásai vonatkozásában, korábbi tapaszta-
lataik miatt. Ezt a módszert modellként alkalmazták a nem lakás célú ingatlanok és a vállalkozók kap-
csán. Az akkor üresen álló önkormányzati nem lakás célú ingatlanokra 50% bérleti díj csökkentést,  a 
megbízható régi bérlőiknek pedig 30%-os csökkentést irányoztak elő. Ezután évente mintegy 30 millió Ft 
bevételtől esett el az önkormányzat, és nem csökkent a tartozásállomány.
Elmondta, hogy a bérlők esetében a mindenféle számlák sorában az önkormányzat mindig a legvégére 
marad. Tehát ha a bérleti díjból felszabaduló források lesznek, akkor a lakók azt inkább étkezésre, gyere-
keik jobb ellátására fogják fordítani és nem arra, hogy megbízhatóan fizessenek. A hatáselemzés ezeket 
majd felszínre fogja hozni és a szociálpolitikai dolgokat, a szociális munkásoktól kezdve nagyon komo-
lyan mellé kell majd tenni. Hozzátette, hogy ez az emberek nagy tömegeit érinti, pl. a Garzonban, ha több 
szociális munkás tudja segíteni őket, akkor célt érhetnek. Magában a bérleti díj csökkentés kevés ahhoz, 
hogy egyértelmű választ tudjon adni.

Fekete Zsolt: További kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendele-
tet alkotta:

A 32/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dóra Ottó megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Fekete Zsolt: Átadta az ülés vezetését Dóra Ottó polgármesternek.

Dóra Ottó: Köszöntötte a képviselőket, munkatársakat, vendégeket, a televízió nézőit. Elmondta, hogy 
távolmaradásának oka, hogy a József Attila Művelődési Központban a Szépkorúak Karácsonya rendezvé-
nyen köszöntött közel 500 szépkorú salgótarjánit.

6. Javaslat a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: Az előterjesztés arról szól, hogy a fizetősként megmaradt parkolóhelyek vonatkozásában a 
bérlet ára az eddigi 200.000 Ft-ról 120.000 Ft-ra csökkenjen. Bíznak benne, hogy az ide kifizetett forrás 
egyrészt a gazdaságban megjelenik, másrészt az önkormányzat bevétele növekszik. 
Tatár Csaba ügyvezető igazgató úr bérlemények díjának csökkentésével kapcsolatos előző hozzászólására 
visszautalva megjegyezte, hogy véleménye szerint az a helyes eljárás, ha megszavazzák a csökkentést, és 
mondjuk egy év múlva visszatekintenek, hogy valóra váltak-e reményeik.
Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy vége lesz annak az évek óta meglévő gyakorlatnak, miszerint a he-
lyi vállalkozók többszörösét fizették a város környéki települések önkormányzatai által fizetett bérleti díj-
nak. Érkezett hozzá képviselőtársai útján több megkeresés a városkörnyéki polgármesterektől, hogy miért 
nem részesülhetnek továbbra is a kedvezményes bérletben. Jelezte nekik, hogy mivel a város lakói és vál-
lalkozói számára sem engedi ezt meg az önkormányzat, így természetesen másnak sem.
Megjegyezte, hogy ma már a legtöbb helyen nem kell fizetni a parkolásért.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 33/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7. Javaslat „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Elmondta, hogy az elmúlt két év tapasztalatai alapján meg kell hosszabbítani a pályázat ha-
táridejét januárról márciusra. Egyrészt a diákok okán, másrészt lényegesen nagyobb figyelmet kell rá for-
dítania az önkormányzatnak is. Minél több munkáltató jelentkezését várják, idén is lehetett volna több 
ösztöndíjas, ha találnak több munkáltatót. Emiatt van szükség a határidő módosításra.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

A 34/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. Javaslat HAZA-VÁRÓ programmal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A Közgyűlés szeptemberi határozatával döntött arról, hogy Salgótarjánban HAZA-VÁRÓ el-
nevezéssel programot indít. A program kidolgozásának és Közgyűlés elé terjesztésének határideje 2014. 
december 31. napja volt.
A 2014. évi októberi önkormányzati választásokat követően a vonatkozó jogszabályok szerint az új Köz-
gyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melyet a 
képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogad el.
Elmondta, hogy a fentiek alapján szükségesnek tartja, hogy a HAZA-VÁRÓ program összhangban le-
gyen az Önkormányzat gazdasági programjával, és illeszkedjen az abban foglalt fejlesztési tervbe. Java-
solta, hogy a HAZA-VÁRÓ program kidolgozásának határidejét 2015. március 31. napjában határozza 
meg a Közgyűlés, összhangban a gazdasági programmal.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

228/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a HAZA-VÁRÓ program kidolgozásának és Közgyűlés elé 
terjesztésének határidejét 2015. március 31. napjában határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

9. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző 

Dóra Ottó: Az előterjesztés tárgya fontos feladata az önkormányzatnak. A belső ellenőrzések lefolytatása 
az előterjesztésnek megfelelően történik.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

229/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. év-
re szóló belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző
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10. Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Gaál Zoltán jegyző

Dóra Ottó: Megköszönte a polgármesteri hivatal egészének a munkát és az elkövetkezőkben is sikeres, 
eredményes munkát kívánt.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

230/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatala 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző

11. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsola-
tos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A Nógrád Geopark, illetve más tevékenységi területeken létrejött épületek betagosításának 
meg kell történnie. Igazgató úrék a hivatal segítségével ezeket a kérdéseket, problémákat próbálták meg-
oldani, orvosolni az előterjesztésben.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

231/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társaság javadalmazási szabályzatát 2015. január 1-ei hatállyal az 1. melléklet szerint módo-
sítja. A Közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a szabályzatnak a cégiratok közé történő el-
helyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Simon Lajos ügyvezető igazgató

2. Salgótarján Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  elhatározza a  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és a 
gazdasági társaság alapító okiratát 2015. január 1-jei hatállyal a 2. számú melléklet szerint módosítja.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. A Közgyűlés 
felkéri az ügyvezető igazgatót a cégbírósági eljárás lefolytatására.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

3. A Közgyűlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarjáni Közmű-
velődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2012. május 23-án létrejött közszolgáltatási 
szerződés módosítását a 3. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

4.a.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2014. (XI.27.) Öh.sz. Határozat 7. pontját, vala-
mint a 12. pontjának ,,valamint a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft." szövegrészeit hatá-
lyon kívül helyezi.
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b.) A Közgyűlése, mint alapító a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja-
it, Gusztiné dr. Toronyi Juditot (an. ..., lakik: ...), Kancsulik Attilánét (an. ..., lakik: ...), Boros Ilonát 
(an. ..., lakik: ...) 2014. december 18. napjával visszahívja.

c.) A Közgyűlés, mint alapító a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjai-
nak Pálkovács Margitot (an: ..., szül.: ..., lakik: ...), Angyal Krisztinát (an: ..., szül: ..., lakik: ...), és  
Somoskői Lászlónét (an: ..., szül.: ..., lakik: ...) 2014. december 18. napjától 2019. november 30. 
napjáig terjedő időszakra megválasztja.

d.) A Közgyűlés 2014. december 18. napjától a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő-
bizottsága elnökének tiszteletdíját 34.000 Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját egysé-
gesen 28.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

12. Javaslat a Salgótarján, Május 1. út 54. szám, 1794 hrsz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételére vonatkozó igény módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: Visszautalt arra, hogy az előző Közgyűlés az egykori Népjóléti Képzési Központ ingatlanait 
önkormányzati  tulajdonba  kérte.  A  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  arra  vonatkozóan  kért 
tájékoztatást,  hogy  a  felsőoktatási  intézmény  kialakítását  milyen  módon  tervezi  az  önkormányzat, 
tekintettel  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  4.§  (1)  bekezdésére,  melynek 
értelmében a helyi önkormányzat nem alapíthat felsőoktatási intézményt. A Közgyűlés határozata csak ezt 
az  egy  felhasználási  célt  jelölte  meg.  A határozat  módosításával  javasolják  a  többcélú  felhasználás 
feltüntetését.
Erre azért van szükség, mert még nincs megállapodás az Óbudai Egyetemmel, illetve más felsőoktatási 
intézményekkel.  Reményeik  szerinti  a  majdani  felsőoktatási  intézmény  mint  kar,  vagy  szak  fog 
Salgótarjánban működni.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

232/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2014. (IX.11.) Öh. sz. határozatot az alábbiak szerint 
módosítja:
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 önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján  településfejlesztés, településrendezés;  
egészségügyi  alapellátás,  az  egészséges  életmód  segítését  célzó  szolgáltatások;  sport,  ifjúsági  
ügyek; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi  
közfoglalkoztatás;  helyi  turizmussal  kapcsolatos  feladatainak elősegítése érdekében,  valamint  a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdése alapján  az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló in-
gó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében,

az ingatlan többcélú hasznosítása keretében

szociális és egészségügyi feladatellátási hely biztosítása; nem lakás célú helyiség/ek bérbeadása,  
üzemeltetése; helyi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése; oktatást kiegészítő tevé-
kenységek végzése; köznevelési intézmény működtetése; valamint turisztikai és ifjúsági szállás-
hely, vendéglátás biztosítása céljából 
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a Magyar Állam tulajdonában lévő salgótarjáni Május 1. út 54. szám, 1794 hrsz.  alatti ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

b.) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a salgótarjáni Május 1. út 54. szám 1794 
hrsz. alatti ingatlan tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését. A Közgyűlés felhatal-
mazza  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 in-
gatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezze, valamint a szükséges további jognyi-
latkozatokat megtegye.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami tulajdonú ingatlan ingyenes átruházásá-
nak kezdeményezéséről tájékoztassa az ingatlan-nyilvántartás szerinti vagyonkezelőket, illetve a tu-
lajdonosi jog gyakorlóját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

13. Javaslat  a  Kelet-Nógrád Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-
0003 számú pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

Dóra Ottó: Tájékoztatta  a Közgyűlést,  hogy a pályázati  önerő biztosítása kapcsán elírás szerepelt,  a 
második  részlet  összegének  korrigálására  szolgál  a  határozati  javaslat  1.  pontja.  A második  pontban 
szükséges  dönteni  a  Közgyűlésnek  arról,  hogy  a  társulás  részére  az  előbbi  pályázathoz  ÁFA 
megelőlegezésre  biztosított  50  millió  forintos  kölcsönt  a  társulás  a  projekt  megváltozott  befejezési 
határidejéhez igazítva később fizeti vissza az önkormányzatnak. Elmondta, hogy a Társulatot 50-nél több 
önkormányzat alkotja és ezt a pénzt Salgótarján előlegezte meg.
A határozati  javaslatot  azzal  a  módosítással  kérte  elfogadni,  hogy az  1.  melléklet  2.  pontjának  első 
mondatában szereplő eredeti fizikai befejezés határideje helyesen 2015. május 31., a módosított határidő 
pedig helyesen 2015. szeptember 30. 

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

233/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázatához kapcsolódóan jóváhagyja a Társulás részére 
2014. december 31-ig 3.000.000 Ft összegű önerő megfizetését. A forrás a 'Hulladékgazdálkodási 
rendszerfejlesztés pályázati saját erő' előirányzaton rendelkezésre áll.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint jóváhagyja a Kelet-Nógrád Térsé-
gi Hulladékgazdálkodási Társulással 2014. július 17-én, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 pályá-
zathoz kapcsolódóan biztosított 50.000.000 Ft összegű kölcsön nyújtásának tárgyában létrejött köl-
csönszerződés 1. módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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14. Javaslat a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellá-
tórendszerben” című TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2. sz. pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A roma származású emberek képzését, illetve majd foglalkoztatását és továbbfoglalkoztatását 
vállalná az önkormányzat a saját gyermekjóléti rendszerében. A javaslat szerint a Salgótarjáni Összevont 
Óvoda  tekintetében  2  feladatellátási  helyre,  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  tekintetében  5 
feladatellátási  helyre  kerül  benyújtásra  pályázat,  8  havi  támogatott  foglalkoztatással,  ami  1  havi 
továbbfoglalkoztatási  kötelezettséggel  terheli  a  pályázatok  kedvezményezettjeit,  jelen  esetben  az 
önkormányzatot.
A  projekt  keretében  támogatott  foglalkoztatásban  résztvevő  célcsoporttagok  kötelező 
továbbfoglalkoztatásának bér- és járulékköltségeinek forrását a következő évi költségvetésben kívánja az 
önkormányzat  biztosítani  a  Salgótarjáni  Összevont  Óvoda  és  az  Egészségügyi  és  Szociális  Központ 
részére. Ez néhány százezer forintot jelent.
Hozzátette,  hogy megéri  benyújtani a pályázatot,  helyes cél és helyes döntés a támogatása.  Az előző 
ciklus első felében is volt hasonló pályázat, azt is igénybe vette az önkormányzat.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

234/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú,  „Roma emberek 

képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" című pályázati felhí-
vásra az önkormányzat pályázatainak benyújtásával egyetért, azt jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben az alábbiak szerint:
a)

1. Intézmény: Salgótarjáni Összevont Óvoda
2. Feladatellátási hely: Mackóvár Tagóvoda
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 3 fő 8 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 5.258.740 Ft
6. Igényelt támogatás: 5.258.740 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 354.000 Ft bér- és 95.580 Ft járulékköltség.

b)
1. Intézmény: Salgótarjáni Összevont Óvoda
2. Feladatellátási hely: Nyitnikék Tagóvoda
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 2 fő 8 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 3.084.920 Ft
6. Igényelt támogatás: 3.084.920 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 236.000 Ft bér- és 63.720 Ft járulékköltség.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásához kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A projekt keretében támogatott foglalkoztatásban résztvevő célcsoporttagok kötelező továbbfoglalkoz-
tatásának bér- és járulékköltségeinek forrását a Salgótarjáni Összevont Óvoda részére az Önkormány-
zat 2015 évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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3. A Közgyűlés támogatja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában műkö-
dő Egészségügyi Szociális Központ pályázatainak benyújtását az alábbiak szerint:
a)

1. Intézmény: Egészségügyi Szociális Központ
2. Feladatellátási hely: Százszorszép Bölcsőde
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 1fő 8 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 2.311.980 Ft
6. Igényelt támogatás:2.311.980 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 118.000 Ft bér- és 31.860 Ft járulékköltség.

b)
1. Intézmény: Egészségügyi Szociális Központ
2. Feladatellátási hely: Családok Átmeneti Otthona
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 2 fő 6 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 3.285.320 Ft
6. Igényelt támogatás:3.285.320 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 177.000 Ft bér-, 47.790 Ft járulék és 23.800 Ft 

munkába járási költség.

c)
1. Intézmény: Egészségügyi Szociális Központ
2. Feladatellátási hely: Gyermekek Átmeneti Otthona
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 2 fő 6 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 3.457.320 Ft
6. Igényelt támogatás: 3.457.320 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 177.000 Ft bér-, 47.790 Ft járulék és 42.800 Ft 

munkába járási költség.

d)
1. Intézmény: Egészségügyi Szociális Központ
2. Feladatellátási hely: Női Átmeneti Szálló
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 2 fő 6 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 3.084.920 Ft
6. Igényelt támogatás: 3.084.920 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 177.000 Ft bér-, 47.790 Ft járulék költség.

e)
1. Intézmény: Egészségügyi Szociális Központ
2. Feladatellátási hely: Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely
3. Foglalkoztatni kívánt létszám: 2 fő 6 órás munkaidőben
4. Foglalkoztatás időtartama 8 hónap
5. Projekt összköltsége: 3.084.920 Ft
6. Igényelt támogatás: 3.084.920 Ft
7. 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges forrás: 177.000 Ft bér-, 47.790 Ft járulék költség.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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4. A projekt keretében támogatott foglalkoztatásban résztvevő célcsoporttagok kötelező továbbfoglalkoz-
tatásának bér- és járulékköltségeinek forrását az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében biztosítja, 
az Egészségügyi Szociális Központ részére azt – külön megállapodás alapján – átadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéséről a Salgótarján és Térsége Önkormányza-
tainak Társulását tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

15. Javaslat villamos energia közbeszerzési csoportba gesztorként történő belépésre
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

Dóra Ottó: Szóbeli kiegészítés, valamint kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

235/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat villamos energia be-

szerzése céljából lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárásban Gesztor Ajánlatkérőként részt ve-
gyen, és felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. mellékletben szereplő szerződésben Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztor önkormányzatként való közreműködését a 3. melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Sourcing Hungary Kft. közötti villamos energia közbeszerzésére vonatkozó szindikátusi szerződést a 
2. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

16. Javaslat a 124/2014. (VI.26.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott adásvételi szerződés módosításá-
nak jóváhagyására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

Dóra Ottó: Elmondta,  hogy a Közgyűlés  a  2014.  június  26-i  ülésén  döntött  az  Ipari  Parkban  lévő, 
salgótarjáni 6225/15 hrsz-ú, 5000 m2 területű, „kivett ipari park” megjelölésű, kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítéséről a MITSUBA Automotive Systems of Europe Autóalkatrész Gyártó Kft. 
részére 10.000.000 Ft + ÁFA vételáron.
A Közgyűlés felhatalmazása alapján a szerződés aláírására a szerződő felek egyeztetéseit követően 2014. 
november  19-én  sor  került.  A szerződés  megszövegezésében  elírás  történt,  a  határozatban  szereplő 
10.000.000 Ft + ÁFA vételár helyett a szerződésben a vételár ÁFA nélkül lett feltüntetve, valamint téve-
sen került be a szerződésbe, hogy jogügylet az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a fordított 
adózás szabályai szerint adózik.
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A hiba kiküszöbölése érdekében a felek a szerződést közös megegyezéssel módosították, a szerződésmó-
dosítás aláírására az előterjesztés kiküldését követően került sor. A módosítás kizárólag a szerződés vétel-
árat meghatározó pontját érinti.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

236/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2014. (VI.26.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott adásvé-
teli szerződés módosítását és annak Tatár Csaba ügyvezető igazgató általi aláírását a melléklet szerint utó-
lagosan jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

17. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 

Dóra Ottó: Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilván-
tartásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a hátralékos állományból 34.776.760,- Ft össze-
gű követelés a vonatkozó jogszabályok alapján behajthatatlannak minősíthető.
Hozzátette, hogy sajnos minden évben van ilyen előterjesztés és egyre növekvő összeggel. Habár a Kft. és 
az önkormányzat illetékes szervei is minden jogi és egyéb eszközt bevetnek a kintlévőségek behajtására, 
adott esetben hosszú évek bírósági, egyéb eljárásai után sem jut hozzá az önkormányzat a jogos követelé-
seihez. Az elkövetkezőkben az a cél, hogy csökkenjen ez az összeg. Ezt a nagyságrendű kiesett bevételt 
az önkormányzat értelmes célokra is tudná használni, másrészt van ennek egy pszichológiai hatása is az 
egyébként tisztességesen fizető bérlők felé.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

237/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 65. § (7) bekezdé-
sében foglaltak alapján utasítja a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az önkormányzat tulaj-
donát képező ingatlanokkal kapcsolatos lakossági lakbér- és közüzemi díj, illetve közületi bérleti- és köz-
üzemi díj hátralékos állományából - a mellékletben részletezett - 34.776.760,- Ft összegű behajthatatlan 
követelést leírjon.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Tatár Csaba ügyvezető igazgató

18. Javaslat Civil Információs Centrumot működtető Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány-
nyal kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra  Ottó: A Közgyűlés  a  feladatellátás  érdekében  2012.  július  1.  és  2014.  december  31.  közötti 
időszakra  együttműködési  megállapodást  kötött,  valamint  a  Civil  Közösségek  Házában  kialakított 
helyiséget és a szükséges infrastruktúrát biztosította az alapítvány számára.
Elmondta, hogy jelenleg még nem ismert, hogy mikor és milyen kondíciókkal írják majd ki a következő 
kormányzati  pályázatot,  ezért  az  alapítvány  képviselői  azt  kérik  az  önkormányzattól,  hogy  az 
együttműködést, illetve az eddig fennálló jogviszonyt 2015. március 31. napjáig továbbra is biztosítsa. 
Március  31.  után  nyilván  ismét  tárgyalni  kell  erről,  de  bízik  benne,  hogy  addigra  kiderülnek  a 
kormányzati szándékok, anyagi lehetőségek.

Tolnai Sándornak adta meg a szót.
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Tolnai Sándor: Bejelentette személyes érintettségét, mint az alapítvány elnöke.

Dóra Ottó: További hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határo-
zatot hozta:

238/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvánnyal 2012. jú-

lius 11. napján kötött együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Háztartások Foglalkoztatásá-
ért Alapítvánnyal megkötött, a 3876 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Salgótarján, Mér1eg út 2. 
(ingatlan-nyilvántartásban:  Klapka György út  4.)  ,,irodaház"  megnevezésű  ingatlanban 57,69 m2 
alapterületű, 103. számú helyiség ingyenes használatba adására vonatkozó megállapodást az 1. pont 
alapján, 2015. március 31. napjáig terjedő időre módosítsa. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

19. Javaslat a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítmények használatáról 
szóló megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A Kodály Zoltán Tagiskola és a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub sportegyesület 
azzal  a  kéréssel  fordult  az  önkormányzathoz,  hogy  kézilabda  szakkört  szervezhessenek  és  a 
sportcsarnokot  hetente  másfél  órában ingyenesen vehessék igénybe.  Elmondta,  hogy a maga részéről 
természetesen  támogatja,  de  felhívja  a  figyelmet,  hogy a  közeljövőben  tisztázni  kell  a  képviselők,  a 
Hivatal  illetékesei és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részvételével,  hogy mik a határok a 
finanszírozásban,  mi  az  önkormányzat  feladata,  mi  az  állam  feladata,  hiszen  az  állami  támogatás 
mindenki  számára  csökken,  és  lassan  harc  kezd  kialakulni  a  finanszírozási  kérdésekben,  miközben 
döntően a salgótarjáni gyerekekről van szó, akik ezekben az intézményekben tanulnak. A következő év 
elején egy nem hivatalos beszélgetésben kell majd tisztázni a képviselők és a szakemberek részvételével. 
Az ismert, hogy mit mond a jogszabály, de kérdés, hogy milyen lehet az önkormányzat magatartása az 
anyagi lehetőségeire is figyelemmel.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

239/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete és a Salgótarjáni Közművelődési 
Nonprofit Kft. között kötött, a mindennapos testnevelés megszervezésével összefüggő létesítményhaszná-
latról szóló megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására
Határidő: 2014.12.23.
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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20. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módo-
sítására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A Salgótarján, Csokonai út 202. szám alatt lévő, 11. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. 
Juhász  Gyula  háziorvos  2014.  május  31-ig  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  közalkalmazottjaként, 
2014. június 1-től vállalkozóként végzi feladatait.  A doktor úr így jogosult arra a támogatásra, amit a  
város biztosít az orvosok számára egy az előző önkormányzati ciklusban hozott döntés alapján. Elmondja, 
hogy a doktor úr rendkívül korrekt és nagyvonalú volt, és jelezte, hogy július 1-től erre a támogatásra nem 
tart  igényt.  Viszont 2015. január 1-től igen,  és az önkormányzat is azt  az álláspontot képviseli,  hogy 
ebben egyenlő elbírálás vonatkozik mindenkire. Az előterjesztés ezt a javaslatot tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

240/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 108/2014. (V. 29.) Öh. számú határozattal el-

fogadott, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JUG-MED Egészségügyi Bt. között a 
11. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés 
1. sz. melléklet szerinti módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosí-
tás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítás 1 példányát küldje meg a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Országos Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

21. Javaslat a 8. sz. fogorvosi körzet, valamint iskolafogászati feladatok ellátásának Somoskőújfalu 
Község Önkormányzata részére történő átadására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A Közgyűlés döntései  alapján a 8.  sz.  fogorvosi  körzet  feladatellátása 2007. július 1-től 
december  31-ig  átkerült  Somoskőújfalu  Község  Önkormányzata  részére,  majd  2009-ben  a  korábbi 
határozat módosítása a feladatellátás átadásának időtartamát meghosszabbította 2014. december 31-ig, 
ezzel  egyidejűleg  a  Beszterce-lakótelepi  Tagiskola  iskolafogászati  ellátását  is  átadta  Somoskőújfalu 
Község  Önkormányzata  részére.  A  feladatellátás  átadására  a  körzethez  tartozó  településrészek 
elhelyezkedése miatt került sor.
A megállapodás értelmében a körzet központja Somoskőújfalu község, az ellátásért elsődlegesen felelős 
önkormányzat Somoskőújfalu Község Önkormányzata.
Elmondta, hogy a Somoskőújfalu polgármesterével és a doktornővel folytatott egyeztetések alapján a kör-
zet, valamint a Tagiskola elhelyezkedése továbbra is indokolják a feladatellátás átadását.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

241/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 24/2003. 

(VIII. 28.) Ör. sz. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 8. számú fogorvosi körzet tekinteté-
ben a feladatellátást, valamint a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Beszterce-lakótelepi Tagis-
kolája  iskolafogászati  feladatainak ellátásának átadására  vonatkozó Somoskőújfalu  Község Önkor-
mányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2007. április 30. napján létrejött 
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Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 2016. december 31-ig meghosszabbítja és a Megálla-
podás módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
A feladatellátás szempontjából a körzet központja Somoskőújfalu Község, az ellátásért elsődlegesen 
felelős önkormányzat Somoskőújfalu Község Önkormányzata.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott Megállapodás módosítás alá-
írására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a feladatellátásra vonatkozó szer-
ződést a szolgáltatóval Somoskőújfalu Község Önkormányzata köti meg, illetve módosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

22. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Gyetvai Mónika, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezetője 

Dóra Ottó: Szóbeli kiegészítés, valamint kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazat-
tal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

242/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. között 
2010. április 30-án, a városközponti funkcióbővítő rehabilitáció akcióterületi tervében meghatározott fel-
adatok elvégzésére vonatkozóan megkötött megbízási szerződés Mellékletének módosítását az 1. sz. mel-
léklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

23. Javaslat a térfigyelő kamera-rendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra  Ottó: A  Közgyűlés  2011.  év  végén  döntött  a  korábban  a  Salgótarján  Közbiztonságáért 
Közalapítvány  tulajdonában  lévő  térfigyelő  kamera-rendszerhez  kapcsolódó  összes  vagyontárgy 
Önkormányzat  részére  történő  térítésmentes  átvételéről.  A  térfigyelő  rendszer  működtetésére 
együttműködési megállapodás megkötésére került sor Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között, melynek értelmében a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 
működtette  a  térfigyelő  kamera-rendszert,  az  Önkormányzat  által  a  rendőrség  részére  juttatott 
támogatásból.
Elmondta, hogy a megállapodó felek a térfigyelő rendszer működtetésének feltételeit 2015. évre vonatko-
zóan továbbra is a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglaltakkal összhangban kívánják 
szabályozni. Az együttműködési megállapodás módosítását a Belügyminisztérium Gazdasági és Informa-
tikai helyettes államtitkára várhatóan 2014. december hónapban hagyja jóvá.
Kérte a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására, a működtetésre vonatkozó új együttműködési meg-
állapodás és a rendszer működőképességének megőrzése érdekében a karbantartásra vonatkozó szerződés 
megkötésére vonatkozó felhatalmazás kapcsán.
Jelezte, hogy a Közgyűlés ülését megelőző napon írta alá a Belügyminisztériumban az előző Közgyűlés 
által beadott pályázat döntéséről szóló papírt, mely a rendszer további bővítésére vonatkozik. Ez a nyertes 
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pályázat egy jelzés is arra vonatkozóan, hogy lehet pályázatot nyerni. A pályázatot az előző önkormányzat 
nyújtotta be egyhangú közgyűlési támogatással.
Továbbá azt is jelezte, hogy rendőr-főkapitány úrtól ígéretet kapott arra, hogy Zagyvapálfalva és Baglyas-
alja településrészeken biztosítani fogja a körzeti megbízott jelenlétét. Ugyanakkor elmondta, a közbizton-
sági koncepció kapcsán szeretné a jövőben elérni, hogy lehetőleg minden településrészen, a legveszélyez-
tetettebb részeken állandó körzeti megbízott legyen. Elmondta, hogy ma is van minden városrésznek kör-
zeti megbízottja, de a polgárok által elvárt jelenlétet a rendőrség jelenleg csak korlátozottan tudja biztosí-
tani egyéb szakfeladatok ellátása miatt. Ebben tovább folytatnak tárgyalásokat, illetve a Minisztérium felé 
is jelezni fog, segítséget kérve.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

243/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közötti – a térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó 
– együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a térfigyelő kamera-
rendszer karbantartására 2015. január 1-től kötelezettséget vállaljon, az ehhez szükséges intézkedése-
ket megtegye, a vállalkozási szerződést aláírja. 
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

24. Javaslat a Tarján Glass Kft. részére történő támogatás nyújtására
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: Elmondta, hogy a Kft. az igényelt támogatást nemzetközi vásárra történő kiutazásra és a kiál-
lítás költségeinek fedezésére, egy új termékkollekció előkészítésére, elkészítésére és termékfejlesztésre 
kívánja hasznosítani. Elmondta, hogy több alkalommal találkozott és tárgyalt a cég egyik tulajdonosával, 
ez a kis öblös manufaktúra nem csak egy gazdasági vállalkozás, hanem egy kicsit ikonikus történet is a 
város életében. Többször állt ez a magántulajdonú kis cég a visszavonulás határán a működése megkezdé-
se óta. Úgy tűnik, hogy a piaci láb vagy metszet mintha már rendben lenne. 
Az eredeti cél szerinti fejlesztési elképzelések, azaz palackgyártás, gépi gyártás, jelentős foglalkoztatással 
járó bővítés ügyében a tulajdonosok folyamatosan küzdenek, tárgyalnak. Például a napokban jelentkezett 
Indiából az a partner, aki az előző ciklusban már többször járt Salgótarjánban tárgyalásokat folytatni az 
önkormányzat és a cég vezetőivel.
Hozzátette, hogy fontosnak tartja, hogy segítsék a céget, de hangsúlyozta, hogy a támogatás nem tarthat  
örökké. Az önkormányzat nem tudja vállalni a következők időszakban, hogy rendszeresen ehhez hasonló 
nagyságrendekkel támogassa.  A gazdasági élet támogatásáról szóló pályázati metszetet szeretnék meg-
őrizni, de azt is remélik, hogy nem csak ez az egy cég fogja ezt igénybe venni, hanem más cégek is lesz-
nek, akár helyiek, akár ide érkezők, akik fejlesztésre, munkahelyteremtésre az önkormányzathoz fognak 
fordulni. Hozzátette, hogy jelen pillanatban az önkormányzat nem tud, és ő személy szerint nem is akar 
mást tenni, mint ezt a támogatást javasolni, és a maga részéről támogatni.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

244/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóvá-
hagyó állásfoglalása esetén – a Tarján Glass Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Budapesti út 31.) részére a 
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2015. február 13. és február 17. közötti Ambiente Frankfurt üvegipari szakkiállítás és vásárra történő ki-
utazás és kiállítás költségeinek a finanszírozására a felhasználással való elszámolási kötelezettség előírása 
mellett 10.000 eFt vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodá-
ja jóváhagyását követően a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a támogatás kifizetésére 2015.01.31.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

25. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra  Ottó: Az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  a  Közgyűlés 
félévenként  jóváhagyott  munkaterv  alapján  végzi  munkáját.  A munkaterv  azokat  a  főbb  pontokat 
tartalmazza, melyeket az önkormányzat alapfeladataiból adódóan köteles tárgyalni, értelemszerűen az idő 
előrehaladtával mindig bővülnek a napirendek.
Elmondta, hogy érkeztek hozzá is javaslatok, de ezek munkatervbe beillesztését nem támogatta, bár kész 
leülni külön-külön a javaslattevőkkel.  Egyrészt vannak olyanok javaslatok,  melyeket csak zárt  ülésen 
lehetne tárgyalni. Másrészt vannak olyan kvázi politikai tartalmúak, amelyeket szívesen behozott volna, 
de  szeretné  megkímélni  a  Közgyűlést  legalább még 1-2  évig  attól,  hogy direkt  politikai  villongások 
alakuljanak ki. Ilyen például az ÉRV-vel való szolgáltatási szerződés felülvizsgálata, amely ugye nem 
választható el a rezsicsökkentéstől, tehát a vízdíj olcsóbbá tételétől. Hozzátette, hogy minden beérkezett 
javaslat  előzetes  egyeztetésére  kész  azzal  a  képviselővel,  illetve  bizottsági  taggal,  aki  ezeket  a 
javaslatokat megtette, és adott esetben az év közbeni napirendre tűzésére is. Jelen pillanatban nem tartja 
sem ésszerűnek, nem időszerűnek, hogy ezeket a Közgyűlés munkatervébe fölvegyék.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határo-
zatot hozta:

245/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. I. félévi munkatervét az 1. melléklet szerint elfogad-
ja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés munkájának előkészítésében érdekelt szerveket, 
gazdálkodó szervezeteket és személyeket a munkatervben foglaltakról tájékoztassa.
Határidő: 2015.06.30.
Felelős: Dóra Ottó polgármester

26. Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: Visszautalt egy korábbi napirendre, ahol elmondta, hogy ez az alapítvány birtokolta és kezel-
te a térfigyelő kamera-rendszert.  A rendszer rendőrségnek való átadásával az alapítvány tevékenysége 
kiüresedett, kérdéssé vált, hogy megszüntessék-e az alapítványt. Javasolta, hogy addig, amíg a közbizton-
sági koncepciót az elmúlt Közgyűléseken is szóba került módon, tehát az illetékes rendőri és más hatósági 
szervekkel együttműködve kidolgozzák, addig ne szüntessék meg. Őrizzék meg, mert lehetőséget lát arra, 
hogy ebben a közbiztonsági koncepcióban az alapítvány újból érdemi feladatokat tud elvégezni.  Ha a 
koncepció esetleg mégsem ad ilyen feladatokat, akkor a Közgyűlésnek még lesz módja megszüntetni az 
alapítványt. Elmondta, hogy szükség van a kuratórium részbeni cseréjére, illetve kiegészítésére. Olyan ta-
gokat igyekeztek javasolni, akik valamilyen módon, jórészt szakmailag, kötődnek ehhez a témakörhöz. Ki 
fog derülni a következő néhány hónapban, hogy szükség lesz-e az alapítványra,  megszüntetni mindig 
könnyebb, mint újat létrehozni. Hozzátette, hogy jelen pillanatban pénzbe sem kerül a megtartása.
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Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot 
hozta:

246/2014. (XII. 18.) Öh. sz. határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 1-től 2019. december 31-ig a Salgótarján 
Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma:
- elnökének: Hrabecz Gyulát (...),
- elnökhelyettesének: dr. Balogh Ágnest (...),
- tagjainak: Sándor Bélát (...),

Butkai Ottót (...),
Homoga Lászlót (...)
bízza meg.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 1-től 2019. december 31-ig a Salgótarján 
Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága:
- elnökének: Farkas Jánost (...) (elnök),
- tagjainak: Tóth Zoltánt (...),

Gyuris Józsefet (...).
bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Elmondta, hogy a következő napirendi pont tárgyalására az SZMSZ 22. § (1) a) pontja alap-
ján ZÁRT ÜLÉS-en kerül sor. Megkérte a napirendi tárgyalásban nem érintett meghívott vendégeket, a 
sajtó képviselőit, az állampolgárokat és a nem érintett belső szervezeti egységek vezetőit, fáradjanak ki az 
ülésteremből.

ZÁRT ÜLÉS

Dóra Ottó: A Közgyűlés nyílt ülésen folytatja munkáját. Kérdések, közérdekű bejelentések előtt elmond-
ta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 
képviselői, valamint polgármesteri és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

Felkérte Huszár Mátét, a bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítéséről.

Huszár Máté: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi 
képviselő a megadott határidőig eleget tett.

Dóra Ottó: Jakab Jácint képviselőnek adta meg a szót.

Jakab Jácint:  Elmondta,  hogy a  hozzászólását  a  Közgyűlés  elején  szerette  volna  megtenni,  de  úgy 
gondolja, úgy korrekt, hogy ha a polgármesteri tájékoztatóval és egyéb kérdésekkel kapcsolatban is a 
polgármesternek teszi fel ezeket a kérdéseket.
Visszautalt arra, hogy a polgármester sokszor azt hangsúlyozta, hogy még csak pár napja polgármester, 
így felelősen ne kérjenek tőle számon az előző városvezetés és a saját döntéseivel kapcsolatban semmit, 
ezért az elmúlt közel 2 hónap kapcsán tesz fel három témában kérdéseket.
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Felidézte, amikor megérkezett Salgótarjánba a Lappföldi Mikulás, Joulupukki, hozzátette azonban, hogy 
ugyanezen a napon Dóra Ottó Brüsszelben járt Újhelyi Istvánnal. Véleménye szerint ezen az ominózus 
napon  Salgótarján  Főterén  ami  történt,  az  botrány.  Visszautalt  rá,  hogy  a  polgármester  a  kampány 
szórólapján azt  hirdette,  hogy 30 napon belül  biztonságos várost  teremt,  de elmondta,  hogy addig is 
örülnének, hogyha legalább az eddigi közbiztonsági színvonalat megpróbálnák tartani. Véleménye szerint 
ilyen atrocitások, ilyen fejetlenség még egyetlen városi adventi gyermekrendezvényen sem voltak ebben a 
városban.  Megkérdezte  a  polgármestertől,  tudták-e,  hogy  hány  gyerekre  és  felnőttre  számíthatnak, 
meghívták-e  az  óvodák és  az  általános  iskolák  gyerkőceit.  Megkérdezte,  hogy amikor  látták  a  nagy 
tömeget, kértek-e segítséget a polgárőrségtől vagy akár a rendőrségtől, hogy egyáltalán volt-e megfelelő 
létszámú biztonsági őr a rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében, és hogy azóta 
sikerült-e megtalálni a felelősöket és levonták-e a megfelelő konzekvenciákat. 
Emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi közmeghallgatással egybekötött Közgyűlésen az egyik kérdezőnek 
Dóra Ottó azt válaszolta a polgármesteri és képviselői fizetések csökkentése kapcsán, hogy 19.000 tanúja 
van arra, hogy nem ígérte azt, hogy csökkenti a képviselők és saját fizetését, valamint csak részlegesen 
lesz ingyenes a parkolás Salgótarjánban. A polgármester brüsszeli látogatására visszautalva a Tanú című 
filmből idézte Bástya elvtársat: „Szerénység, ne tömjénezze magát, szerénység. Ha én valamit szeretek 
magamban,  az  a  szerénység.”  Elmondta,  hogy  arra  szeretnék  kérni  a  polgármestert,  hogy  kellő 
szerénységgel  és  valósághűen  nyilatkozzon,  főleg  akkor,  ha  a  város  lakójától  érkezik  a  kérdés. 
Pontosította a polgármester előbb idézett válaszát a Szuperinfo magazin alapján, amely a választások előtt 
3 nappaljelent meg. Véleménye szerint Dóra Ottónak nem 19.000 tanúja van, hanem Nógrád megyében 
54.000. Ennyien olvashatták ugyanis az ígéretét,  hogy csökkenti a saját fizetését és a képviselőkét is,  
valamint azt, hogy teljes egészében eltörli a parkolási díjat Salgótarjánban. Nem talált megcsillagozott 
részt, ahol kitért volna arra, hogy a kiemelt övezetek ugyanúgy fizetősek maradnak. Megkérdezte, hogy 
melyik ígéretnek hihetnek Salgótarján lakosai, amelyet 19.000 példányban jelentetett meg saját választási 
újságjában, vagy amelyet a választások előtt 3 nappal Nógrád megyében 54.000 példányban olvashattak a 
választópolgárok. Megjegyzést tett a választást eldöntő szavazatok számára. Elmondta, tudja jól, hogy a 
jogszabály tehet arról, hogy nem lehet csökkenteni a polgármester fizetését és a képviselőkét. Ismét a 
Tanú című filmből idézett Dániel Zoltán minisztertől: „A törvény mindenkire vonatkozik, kommunistákra 
tízszeresen, százszorosan.” Hangsúlyozta, hogy be kell tartani a törvényt, de azt a törvényt, amelyre Dóra 
Ottó többször is hivatkozott, 2012. decemberében fogadta el az Országgyűlés, igaz azzal a megkötéssel, 
hogy 2014. október 12-ével lép hatályba. Véleménye szerint ez vagy azt jelenti, hogy nem nézett utána, 
vagy nem tudott  erről  a  törvényről,  és  ennek  eredményeképpen  feltehetően  rossz  ígéretet  tett,  ezzel 
megtévesztve  a  szavazópolgárokat,  vagy  igenis  tudott  róla,  és  tudatosan  félrevezette  a  salgótarjáni 
lakosokat  csak azért,  hogy megnyerje  a  választást  55 szavazattal.  Kérdésként  fogalmazta  meg,  hogy 
Salgótarján polgárai  számíthatnak-e arra,  hogy a polgármester  a  jövőben tartózkodni  fog a  felelőtlen 
ígéretektől és igenis várospolitikusként minden esetben Salgótarján lakosainak és érdekében hozza meg a 
döntéseket.

Dóra Ottó: Válaszadás előtt Szabó Csaba képviselőnek adta meg a szót

Szabó Csaba: Szintén a polgármesteri tájékoztatóhoz kapcsolódóan fogalmazott meg kérdéseket. A tájé-
koztatóban olvasott az SVT Wamsler Rt. munkahelyteremtésével, bővítésével kapcsolatban. Az előző ön-
kormányzat is folytatott tárgyalásokat az SVT Rt.-vel és előrehaladott, jól előkészített munkahelyteremté-
sekről volt szó. Az új testületnek is volt már döntése a témához kapcsolódva területfejlesztési módosítás 
tárgyában. Kérdésként fogalmazta meg, hogy jelenleg hol tart ez az ügy, mennyire haladtak előre az ön-
kormányzat, illetve a polgármester tárgyalásai, történt-e valami előrelépés a tárgyalások során?
Szintén a polgármesteri tájékoztatóban olvasta, hogy a régi Öblösüveggyár tulajdonosaival is tárgyalt a 
polgármester., ami egyébként a 7-es választókörzet területén az egyik, sőt a legnagyobb iparterület, ami-
nek a sorsa valójában ismeretlen. Sokakat érdekel, mi lesz a sorsa ennek a nagy iparterületnek, a tulajdo-
nosok mit terveznek, milyen fejlesztési irányban gondolkodnak. Jelezte, hogy ha volt erről szó a tárgyalá-
sokon, kéri a Közgyűlés tájékoztatását, hogy ezáltal a lakosság is információkhoz jusson.
Előrebocsátotta továbbá, hogy a válaszok után folytatná még más témában.
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Dóra Ottó: Fekete Zsoltnak adta meg a szót.

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy amióta önkormányzati képviselő, sem ellenzékben, sem kormánypárton 
képviselőként ilyen hangnemet, ilyen jelzőket a Közgyűlésben nem engedett meg magának, ahogy balol-
dali képviselőtársai sem. Egyetlen egy alkalomra emlékszik, amikor talán egy szó elhangzott, és akkor Dr. 
Bercsényi Lajos nagyon helyesen „helyre is tette őket”. A Közgyűlés kezdetén internetes oldalakról vett 
idézetekre visszautalva kikérte magának ezt a hangnemet, és visszautalt Jakab Jácint későbbi szójátékaira 
is. Úgy gondolja, hogy ami az interneten megy, az a Közgyűlésben nem lehet megfogalmazási mód, mert 
akkor nagyon rossz irányba mennek el és nem fogják tudni segíteni Salgótarján előmozdítását. Megkérte 
Jakab Jácint képviselőtársait, hogy határolódjanak el ezektől a mondatoktól, jelzőktől.

Dóra Ottó: Megjegyezte, hogy ha Jakab Jácint a saját szavaival mondta volna el a véleményét, az rend-
ben is lett volna. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként egy picit hobbija is a szövegelemzés meg a 
stílus elemzés. Az, amit Jakab Jácint elmondott és ahogyan elmondta, véleménye szerint nem az ő stílusa. 
Akinek ez stílusa, azt éppen Molnár Károly képviselő „verte rommá” a Besztercei körzetben és talán nem 
véletlenül.
A konkrét kérdések kapcsán előrejelezte, hogy a finn Mikulásról Simon Lajos igazgató fog beszélni. A 
maga részéről elnézést kért mindenkitől, aki esetleg azért megharagudott rá, hogy épp Brüsszelben volt, 
és nem a finn Mikulást várta, pláne nem biztonsági őrnek öltözve.
A brüsszeli út kapcsán elmondta, hogy az út összesen 36 óráig tartott, és a városnak összesen két pesti au-
tós útba került, semmi többe. Ott tartózkodása alatt volt módja találkozni azzal a politikus hölggyel, aki az 
Európai Bizottság baloldali biztosainak a koordinátora. Konkrétan rajta keresztül lehet eljutni a biztosok-
hoz, ha erre lesz szüksége a városnak és én nagyon reméli, hogy lesz erre szükség. Volt módja találkozni 
Magyarország Európai Unióhoz akkreditált nagykövetével, aki tizenéve tölti be ezt a posztot. Megjegyez-
te, hogy a város szempontjából igen fontos kérdésekben, szociális ügyekben közvetlenül Brüsszelhez for-
dulni nem lehet. A nemzeti kormányok által kiírt operatív programok keretén belül kell megoldani ezeket 
a problémáinkat, amelyek nagy horderejűek és óriási anyagi és szellem erőfeszítést fognak igényelni a kö-
vetkező években. Volt módja megtudni azt is, hogy az érdemi pályázati kiírások, amik az Európai Uniós 
források elérését teszi lehetővé, valamikor legkorábban a jövő év közepén vagy második felében tudnak 
megjelenni. Ugyanis az Európai Bizottság az Európai Unió tagországaiból összesen beérkezett kb. 330 
operatív programnak mindösszesen 10 százalékát tudta eddig jóváhagyni. Ez nem a magyar kormány hi-
bája, ez az Európai partnerségi szerződés aláírásában bekövetkező csúszás miatt van így és ez egy kumu-
lált időveszteség. A bizottság legközelebb jövő év februárjában fog egyáltalán a még el nem bírált 300 
operatív programról tárgyalni. Megjegyezte, hogy éppen a Közgyűlés ülésének napján a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium főosztályvezetőjével tárgyalt egy informatikai pályázat ügyében és többek között erről 
is szó volt, hogy az uniós pályázatok emiatt csúsznak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nyugodtab-
ban, megfontoltabban tud az önkormányzat tervezni. Tehát el fognak tudni kerülni reményei szerint olyan 
részben fölösleges, vagy majd a későbbiekben nehezen üzemeltethető beruházásokat, mint a mozi kap-
csán felmerült. Elmondta, hogy volt módjuk találkozni az Európai Unió volt magyar biztosával, Andor 
Lászlóval és az ő utódjával, aki egyébként ezen a szociális területen dolgozik és volt módjuk érdemben 
szót váltani arról, hogy milyen lehetőségek mutatkozhatnak. Nyilván nem önmagában a városnak, hanem 
adott térségnek. Volt módjuk találkozni az Európai Unió szocialista frakciójának főtitkárhelyettesével, aki 
az európai frakció második legerősebb politikusa. Hozzátette, hogy mindezekkel a szakemberekkel, poli-
tikusokkal nem csak pár percre találkozhatott, ezért köszönetet mondott Újhelyi Istvánnak, Európai Parla-
menti Képviselőnek, aki a várakozásán felüli minőségű, színvonalú programot tudott összehozni az oda, 
az ott megjelenő kilenc vagy tíz polgármesternek. 
Hangsúlyozta, hogy a polgármesteri, képviselői fizetések csökkentését már kitárgyalták ezért csak megis-
mételni tudja a korábbiakat. Minden hónapban felajánl nettó 50.000 Ft-ot az „Itt van az otthonunk” ösz-
töndíj alapba. Kérte a kollégákat, hogy a levonási bizonylatot bocsássák majd a rendelkezésére, hogy fel 
tudja tenni az internetre. Megismételte, hogy ilyen felajánlás az elmúlt 8 évben, de még előtte sem volt. 
Ráadásul az elmúlt 4 évben a polgármester fizetése kétszer annyi volt, ehhez hozzáfűzte, hogy egy fenék-
kel egy lovat megülni sem egyszerű mutatvány. Emlékeztetett rá, hogy az alpolgármesterek szintén fel-
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ajánlottak nettó 30.000 Ft-ot, és képviselő társai, illetve az ellenzék is felajánlott a fizetéséből. Megyei 
közgyűlési képviselőként és elnökként csak ő és az alelnökei ajánlották fel fizetésüket a Kárpátaljai Főis-
kola javára. Az akkor ellenzék egy forinttal sem támogatta őket. A jegyző és az aljegyző segítségét kérte, 
hogy mennyiben jogilag megoldható, akkor alkossanak egy olyan rendeletet, hogy csökken a fizetés. Vé-
leménye szerint matematikailag nincs különbség, hogy levonásra kerül, amikor megkapja, vagy papíron 
csökkentik annyival, amennyit felajánl. Az az évi nettó 600.000 forint, ami öt év alatt 3 millió lesz csak az 
ő részéről, az 60 havi ösztöndíjat jelent. Véleménye szerint ez több is, mint gesztus értékű. 
Parkolással kapcsolatban elmondta, hogy nem mindegy, hogy parkolási díj, vagy parkolási rendelet eltör-
lése szerepel az újságban. Ha a díj eltörléséről van szó, akkor az tévedés. Legalább 3000 emberrel beszél-
getett személyesen a városban, minden esetben szóba került a parkolás, de senki nem várta, hogy a Főté-
ren és a sűrű helyeken megszűnik a parkolási díj, ezt nála nem reklamálták azóta sem. Ez a körzet kezel-
hetetlenné vált volna. Emlékeztetett arra, hogy a kiterjesztést eltörölték.
Jakab Jácint stílusával kapcsolatban még visszautalt a kommunista jelzőre.  Az elmúlt 25-26 év eléggé 
hangos volt többek között ettől a jelzőtől is. Időközben felnövekedett tulajdonképpen nem is egy generá-
ció. Annak a vizsgálatát ajánlotta képviselő úrnak, meg mindenki másnak is, aki ezt használja szitok-szó-
ként, hogy ennek a szónak mi a tartalma. Nem azt vizsgálandó, hogy mi történt, hanem maga a szó mit je-
lent. Ha Jakab Jácint ezzel a jelzővel megbélyegezni akar, arra szeretné mondani, hogy ebben a városban 
még mindig százak, de valószínűleg ezrek élnek úgy nagyon idősen, hogy ők magukat kommunistának 
tartják. Mert az életüket úgy élték le, és soha semmilyen bűn, vér vagy tisztességtelenség nem tapadt hoz-
zájuk, csak a szénpor vagy a vaspor, vagy a tűz égette nyomok a testükön. 

Szabó Csaba kérdéseire reagálva emlékeztetett rá, hogy két rendkívüli közgyűlésre is sor került az SVT 
fejlesztése, beruházása miatt, ennek pályázati és egyéb sürgősségi okai voltak. Ezután a tervek benyújtá-
sát kellett sürgetniük, de tudomása szerint a beruházás a maga útján halad, el fog kezdődni a konkrét kivi-
telezés. A vezérigazgató asszony becslése szerint 35-40 új munkahelyet teremtenek majd. Vannak további 
tervek is, a beszállítói kör mentén reményeik szerint lesz az SVT-hez kapcsolódó, majd a jövő évben el-
kezdődő újabb beruházás.
Elmondta, hogy a régi Öblösüveggyár egyik tulajdonosa felkereste, akik több tevékenységi körben mo-
zognak, részben kereskedelem, részben ingatlan fejlesztés, részben pedig informatika. A tulajdonos arról 
tájékoztatta, hogy ők azzal a szándékkal vásárolták meg ezt a gyárat, hogy üzemeltetni fogják, őket ebben 
valaki átverte. Gyakorlatilag azzal a műszaki helyzettel találkoztak, amit egyébként a bezárás környékén 
lehetett tudni, hogy ennek a gyárnak egy újbóli jelentős létszámú, tehát 500-600 fős elindítása nem né-
hány száz milliós, hanem sok milliárdos történet. Ennek megfelelően viszonylag jelentős invesztációt haj-
tottak végre, aminek a megtérülése finoman fogalmazva kérdéses. A tulajdonos elmondása szerint további 
bontást nem fog végrehajtani, a megmaradó csarnokok hasznosítására, illetve a megmaradó infrastruktúra 
hasznosítására fordítja a figyelmét a tulajdonosi kör. Ebben ajánlotta együttműködését, a vételtől a min-
den másig. Jelezte a tulajdonosoknak, hogy tekintettel az általuk beinvesztált összegre, az önkormányzat 
nincs és később sem lesz abban a helyzetben, hogy területet vagy csarnokot vásároljon, abban viszont 
minden pozitív szándékot kinyilvánított, hogy ha készítenek egy befektetési portfóliót, ami kiajánlható, 
akkor az önkormányzat vezetői minden olyan rendelkezésre álló helyben és időben és tárgyalásban, ahol 
gazdaságfejlesztésről van szó, ajánlani fogják. Elmondta, hogy nagyjából egy tucatnyi érdeklődővel, ille-
tőleg befektetni szándékozóval tárgyaltak az elmúlt egyébként másfél hónapban. Azt mondja a gazdaság 
világa, hogy kb. egy tucat kell ahhoz hogy egy legyen. Több olyan érdeklődő jelentkező van, aki nem 
akar építeni, hanem vagy bérelni szeretne, vagy vásárolni. Ezek között van olyan is, akinek alkalmas lehet 
egy ilyen öblösüveggyári infrastruktúra. Várja a tulajdonosoktól ezt az anyagot. Arról tájékoztatta még a 
tulajdonos, hogy tervezik addig is, amíg nem tudnak nagyobb léptékben előre haladni, hogy nyitni fognak 
a területen egy kisebb méretű szerszám-kereskedelmi üzletet. Összefoglalva elmondta, hogy ez az általa 
ismert pillanatnyi helyzet, erről tudta tájékoztatni a képviselő urat, és természetesen mihelyt konkrétabb, 
adott esetben a körzetét is érintő, reményei szerint pozitív, de akár negatív információ van, azt nem csak 
Közgyűlésen, hanem egyébként is meg fogja osztani. 

Simon Lajosnak adta meg a szót a finn Mikulás ügyében.
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Simon Lajos: A lappföldi Mikulás a Finn-Magyar Baráti Társaság jóvoltából érkezett Salgótarjánba. A 
Mikulás környezetéből szerzett információk szerint más városokban 400-500 fő szokott megjelenni, a Mi-
kulás is ennyi ajándékkal készült. Elmondta, hogy mivel Salgótarjánban most járt először, a szervezők 
több érdeklődőre számítottak és az önkormányzat jóvoltából kb. 50 kg szaloncukor tartalék érkezett még 
a Főtérre, hogy ha többen jönnek, akkor is minden gyerkőc kapjon egy kis ajándékot. Tehát ilyen létszám-
ra terveztek, színpadot építettek, kordonokat béreltek a rendőrségtől, a biztonsági szolgálattal vették fel a 
kapcsolatot. Elmondta, hogy már 3 óra előtt sokan gyülekeztek a téren, de az aznapi országos ónos eső 
miatt közel egy órás késéssel érkezett meg a Mikulás. A színpad előtt régóta várakozók már elég türelmet-
lenek voltak. Elmondta, hogy szerinte két kellemetlenség történt a téren. A színpad előtti 5 méteres sáv-
ban a régóta várakozók már elég türelmetlenek voltak, ráadásul nem is a gyerekek, hanem a felnőttek sze-
rettek volna a Mikulás ölébe ülni. Beléptető rendszeren keresztül engedték fel a gyerekeket a Mikuláshoz, 
mivel ez volt a kérés, de komoly tumultus alakult ki. Valóban volt lökdösődés is a tömegben, egy pánik-
beteg fiún kitört a betegsége, akit az anyukája behozott a többszázas tömegbe, és feltételezhetően ahol 
szeretett volna kijutni a tömegből, ott szóváltásba keveredett. Verekedés nem volt. Amikor érzékelték, 
hogy többen vannak, mint amire számítottak, ezt jelezték a Rendőrkapitányságnak és megerősített járőr-
szolgálat érkezett a térre. A lappföldi Mikulás kb. fél hatkor ment el, egyetlen gyerkőc sem távozott úgy, 
hogy ne jutott volna fel a Mikuláshoz, és ne kapott volna ajándékot.
Egy anyuka véleményét mondta el, aki szerint nagyon szomorú, hogy a felnőttek nem tudtak példát mu-
tatni a gyerekeknek abban, hogy hogyan kell türelmesen várni arra, hogy az általuk kedvelt és szeretett 
Mikuláshoz felmenjenek. Hozzátette, hogy véleménye szerint a Mikulás látogatása nagy öröm volt, mert 
csak 12 városba látogatott el, köztük volt Salgótarján is, köszönhetően a Finn-Magyar Baráti Társaság-
nak.

Dóra Ottó: Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Véleménye szerint Simon Lajos szerényen fogalmazott ezzel a rendezvénnyel kapcsolat-
ban. Sajnálatosnak nevezte, hogy a Mikulás késése miatt egy órát fagyoskodtak a gyerekek, ahogy azt is, 
hogy kevés ajándékot hozott a Mikulás, hogy lökdösődés volt és pánik hangulat alakult ki. A Főtér meg-
telt és csupán 2 biztonsági őr őrizte a rendet. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség felé 
megtették az intézkedéseket. Elmondta, hogy örült volna, ha polgármester úr is jelen van, akkor talán jól 
sikerült volna ez a rendezvény és nem alakul ki pánik hangulat.
Hozzászólásira való reagálásokra elmondta, a képviselőket azért delegálták ide, hogy a salgótarjáni vá-
lasztópolgárok érdekeit szolgálják és képviseljék. Ebben a szellemben bátorkodott számon kérni polgár-
mester úr 30 napos programját. Véleménye szerint politikai hangnemű megnyilatkozásokat is szóvá kell 
tenni egy politikai testületben, ahová a képviselőket politikai pártok delegálták. De minden esetben a vá-
roslakók érdekeit kell nézni és ehhez összefogásra, együttműködésre van szükség a kormánnyal, a minisz-
tériumokkal és az ellenzékkel. Viszont a múltkori közmeghallgatáson nem érezte polgármester úron a sze-
rénységet, amikor 19.000 tanúra hivatkozott az ígéretek betartásáról érdeklődő választópolgárnak adott 
válaszában. Megkérdezte a vita lezárásaként, hogy tudott-e a polgármester erről a 2012-es törvényről, 
vagy sem.
Brüsszeli úttal kapcsolatban elmondta, hogy választások után 30 nappal nem biztos, hogy ez a legfonto-
sabb feladata egy polgármesternek. Megjegyezte, hogy Újhelyi Istvántól, és a Tanú című filmből idézett, 
nem akarta megbélyegezni a polgármestert, hogy ezt ki hogy értékeli, azt mindenki maga kell, hogy el-
döntse. Bár Ujhelyi István a kampány idején irodát nyitott a salgótarjáni MSZP irodán, de ettől nem fog 
több pénz jönni Brüsszelből, felesleges oda utazni. A polgármesternek a kormánnyal és a minisztérium-
mal kellene tárgyalni és onnan szerezni a forrásokat. Megkérdezte, hogy ha a polgármester várospolitikus 
és az együttműködést keresi a kormányzattal a város érdekében, akkor miért megy szembe a kormánnyal, 
miért játszik akkor állítólagos „vörös bástyát” ezzel üzengetve Brüsszelből. Így hogyan akar plusz forrá-
sokat szerezni a kormánytól és ezzel képviselve a salgótarjáni lakosok érdekeit? Mert itt ez a legfontosabb 
kérdés, a képviselő-testületben mindannyian a salgótarjáni lakosokért vannak itt.
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Úgy gondolja, itt helye van a politikai megnyilvánulásoknak. Elmondta, hogy igyekszik 2 évig nem ilyen 
hangnemben politizálni, de ne haragudjanak meg, ha felszólal a salgótarjáni lakosok érdekeit szolgáló 
ügyekben.

Dóra Ottó: A politikai stílus és a politikai tartalom két különböző dolog. Többször elmondta már ő is, tel-
jesen egyetért Jakab képviselővel, hogy a közgyűlés egy politikai köztestület. Minden másra ott van a hi-
vatal és a kapcsolt szakmai részek. A stílus egy másik dolog, amit korábban elmondott, azt tartja.
Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli utazás megszervezése nem egyik napról a másikra történt. Örül neki, hogy 
akkor tudott utazni és azzal a kis csapattal. Járt már úgy Brüsszelben, amikor ilyen típusú érdemi találko-
zók nem voltak. Fontosnak tartja, hogy a nagykövet a már említett tájékoztatást megadta, amit idehaza a 
kormány nem adhat meg.

Szabó Csaba kérdésére válaszolva elmondta, hogy kb. 5 olyan befektetővel tárgyalt, akiknél a várakozás 
egyik oka, hogy van pénz, vagy hitel és kellene még egy láb, a pályázat, amire azt mondták nekik külön-
böző szervek, hogy majd 3 hónap múlva, a baj az, hogy ezt másfél éve mondják.
A kormányzati pénzszerzést illetően megismételte, hogy ugyanezen a napon tárgyalt a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium főosztályvezetőjével egy várhatóan több százmilliós beruházásról, az elektronikus köz-
igazgatáshoz kapcsolódóan.
A pénzszerzéshez kapcsolódva felháborítónak nevezte Orbán Viktor nem szó szerinti kijelentését, misze-
rint aki a kormányt szidja, utána nehogy már pénzt kérjen. Sem polgármesterként, sem állampolgárként 
ne kelljen semelyik kormányt imádnia ahhoz, hogy azt a tisztséget, amire a választók megválasztották, 
tisztességgel el tudja látni. Ne történhessen meg, hogy a város nem kap pénzt, mert a polgármester kriti-
zálta a kormányt. Mindannyiuk érdeke Salgótarján fejlődése, jobbulása. Ha lesz kritikája, igenis kemé-
nyen meg fogja fogalmazni, ahogy az elődje is tette 2006 és 2010 között és mégis lett Kodály Iskola fel-
újítás, tehermentesítő út, stb. Ugyanakkor megjegyezte, hogy szívesen elbeszélgetne képviselő úrral arról, 
hogy 2008-tól miért nem állt szóba vele, mint kormánypárti és a közgyűlésben jelen levő képviselővel az 
akkori polgármester. Ezt a szituációt el akarja kerülni, ezért is volt és lesz is frakcióvezetői egyeztetés. El-
mondta, hogy Becsó Zsolt, Skuczi Nándor, Szabó Sándor és ő maga, mint polgármester közösen írnak az 
Óbudai Egyetem rektorának, hogy Salgótarjánban legyen felsőoktatás.
Az ÖNHIKI esetében is kérte Becsó Zsolt együttműködését, amire egyébként Becsó Zsolt azt jelezte né-
hány hete, hogy 200 millió lesz, és 60 millió lett. Tájékoztatta a testületet, hogy az előző héten pénteken  
sikerült beszélnie a miniszter titkárságával és bekérték a második körös anyagot. Korábban az államtitkár 
úr nem járult hozzá az elektronikus felület megnyitásához, indoklás nélkül és amikor erre Debrecenben 
többen rákérdeztek, kiderült, hogy az államtitkár úr nem tudta, hogy ez mit jelent egyes településeknek. 
Ezt a FIDESZ-es polgármesterek közül is többen nehezményezték. Megjegyezte, hogy ezt például szóvá 
fogja tenni, hiszen a városért harcol, bárkivel. Korábban is elmondta véleményét, ha nem értett egyet va-
lamivel, nem járt mindig jól, de a politika már csak ilyen.

Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Ajánlotta a a brüsszeli útról szóló sajtótájékoztató megtekintését, hozzátéve, hogy az itt el-
mondott pozitív dolgokról Újhelyi István nem beszélt.
Minden esetben közös a cél. Örömét fejezte ki, hogy polgármester úr egyeztetett Becsó Zsolttal, de az ér-
dekérvényesítés elsősorban a polgármester feladata. Természetesen mindent meg fognak tenni azért, hogy 
az ÖNHIKI-ből minél több pénz jöjjön Salgótarjánba. Megjegyezte, hogy Székyné dr. Sztrémi Melinda 
polgármesterként 3,2 milliárd Ft-ot hozott a városnak a kormányzattól, Boldvai László 4 év alatt két rész-
letben 32 millió Ft-ot, Becsó Zsolt pedig 1 hónap alatt 60 millió Ft-ot. Véleménye szerint ez nem jelenti  
azt, hogy több nem fog érkezni, hanem azt, hogy ennek örülni kell és közösen dolgozni a város érdeké-
ben.

Dóra Ottó: Hozzászólása a Simon Lajos ügyvezető igazgató úr által elmondottakhoz kapcsolódva a tévé-
nézőknek szólt, még a Mikulás látogatásához visszatérve. A Főtéren történt eseményre, viselkedésre igaz-
gató úr egy szülő véleményét mondta el, véleménye szerint erre jó példa a helyi járati buszközlekedés. Ha 
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a megállóba egyszerre 3 busz érkezik, az első Somoskő-Salgóra megy, mindenki erre fog felszállni, ösz-
szezsúfolódva utaznak, miközben a másik két busz, ami szintén a Besztercére megy, majdnem üres. Eb-
ben a helyzetben se a polgármester, se a Volán, se a hivatal nem tud segíteni, hiszen az utasoknak kellene 
végiggondolniuk. Mindenki felelőssége, hogy adott esetben tanuljunk a gyermekeinktől. Tehát azért, hogy 
jól működjön egy város, nemcsak az önkormányzatnak kell dolgozni, hanem a gazdasági szereplőknek, a 
civil közösségeknek, a lakóközösségeknek, a családoknak is meg kell próbálni hozzátenni. Véleménye 
szerint egy kicsit frivol lett volna, ha ő maga itthon is van a Mikulás érkezésekor, de még 50 rendőr vagy 
biztonsági őr is ott lett volna. Mert ha Joulupukki Finnországba, vagy Dániába megy, ott nincs szükség 
biztonsági őrökre, rendőrökre, soha nem szokott balhé lenni.
Az érdekérvényesítéshez kapcsolódva megjegyezte, hogy a pofapénzből, ami azon múlik, hogy ki melyik 
párthoz tartozik, Salgótarján 60-at kapott, a korábbiakat nem tudja megmondani. A 2010. előttivel nem le-
het összehasonlítani, mert akkor még az ÖNHIKI szigorú szabályok szerint működött, aztán ez összemo-
sódott a miniszteri kerettel. Megjegyezte, hogy egyébként a város számára a megyei jogú városok kereté-
ben elkülönített 8,6 milliárd Ft fejlesztési forrás ma már 9,2 milliárd Ft, és nem azon múlik, ki milyen szí-
nű. Bízik benne, hogy pár év múlva a városlakók azt mondják, legalább a nagy része normálisan lett el-
költve.

Fekete Zsolt alpolgármesternek adta meg a szót.

Fekete Zsolt: Jakab Jácinttól kérdezte, tudja-e, hogy a Mikulás főtéri látogatásának napján mi történt 
még Salgótarjánban? Előző nap 9 órától áramszünet volt Salgón, Somoskőn, Zagyvarónán. Önkormány-
zati munkatársaival, képviselő társakkal, közterület-felügyelőkkel közösen járták az utcákat, és keresték 
azokat a lakosokat,  akik esetleg majd aznap este fűtetlen lakásban lesznek. Próbálták kinyitni azokat az 
önkormányzat tulajdonában lévő helységeket, ahol fűteni lehet. Szervezték azt, hogy ott kellő mennyiségű 
fa legyen, és ha gázzal lehet fűteni, akkor be legyen fűtve. Véleménye szerint sokkal nagyobb probléma, 
ha az ilyen dolgokat nem tudják kezelni.

Dóra Ottó: Molnár Károlynak adta meg a szót.

Molnár Károly: Jakab Jácint – véleménye szerint egyoldalú - megközelítésére reflektált. Emlékeztetett 
rá, hogy ha az előző városvezetés ígéretei teljesültek volna, akkor most a lakóhelyén, Beszterce világvá-
rosban lanovkával kellene a Salgói várba menni, ahol étterem is működik, aquaparkban fürödne, vízi szín-
padon nézné az előadást, és a messziről jött vendégeit a tavon épült négycsillagos szállodában láthatná 
vendégül, az előző városvezetésnek ilyen ígéretei voltak. Ehhez kapcsolódóan megismételte a Jakab Já-
cint korábbi hozzászólásában elhangzott, a szerénységgel kapcsolatos idézetet.

Dóra Ottó: Korábban Szabó Csaba kért szót másik témában, megadta a szót a hozzászólásra.

Szabó Csaba: December 8-án a katolikus egyházban egy nagy ünnepet ülnek a hívek, Szűz Mária szeplő-
telen fogantatásának ünnepét. Salgótarjánban azonban gyászmisére gyülekeznek a jóérzésű emberek, fájó 
emlékeket elevenítenek fel ezen a napon. Mivel a megemlékezések szervezése mindig a városi szerveze-
tek feladata volt, néhány kérdést tett fel, és megosztotta a  saját, valamint a gyászoló polgárok és a meg-
emlékezők véleményét. Sérelmezte, hogy a gyásznap reggelén a fekete zászlók és a város zászlaja nem 
voltak kitéve. Fontos lenne, hogy reggel munkába és iskolába menet a gyerekek is látnák a zászlókat és 
kérdezhetnék a szüleiktől, mi történt.
Elmondta, hogy sokan nem értették, a szervezők miért tértek el a többéves hagyománytól. Miért nem az 
acélgyáriak templomában volt a gyászmise, ami egyébként a város védőszentjéről, Szent Józsefről van el-
nevezve? Miért nem volt az egész várost átölelő fáklyás felvonulás? A felvonulás elmaradására az nem le-
het indok, hogy nem akarták lezárni a várost, már csak azért sem, mert ha tüntetések alkalmával le lehet 
zárni városrészeket, főutakat, akkor egy ilyen megemlékezésre egy ilyen gyásznapon fontos, hogy kivi-
gyük az embereknek azt az együttérzést és azt a megemlékezést, hogy ezt lássák a városlakók, hogy való-
ban, itt emlékeznek az áldozatokra.
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A megemlékezésen nagyon jól sikerült és hatásos volt Berki Tibor középiskolás tanuló szónoklata, akinek 
tiszteletét fejezte ki, biztosan sok korabeli fiatal figyelt rá oda és ők is átérezték az 56-ban történteket. De 
kérte, hogy amíg élnek olyanok, akik ott voltak és szemtanúként tudnak beszámolni az eseményekről, és 
úgymond tanúságot tudnak tenni az ottani szörnyűségekről, ha lehet, akkor az elkövetkező megemlékezé-
sekor ők is mondhassák el véleményüket. Berki Tibor szónoklatát szeretné folytatni néhány gondolattal, 
személyes érintettsége okán is, közeli hozzátartozója is a sérültek között volt. Ő sem tud elképzelni 131 
halottat, de 31-et sem, de a gyilkosokat, a békés emberek közé lövető parancsnokot, a saját fegyvertelen 
honfitársára, gyerekekre, asszonyokra tüzelő katonát, és azt az ideológiát, elmeállapotot sem, ami ezekre 
a tettekre mentségül szolgálhatna.  És sajnos, ezekből az emberekből még élnek, vannak köztünk, és ők 
ideológiák és szervezetek mögé bújnak, hogy mentsék magukat. A keresztény ember egyik legnagyobb 
erénye a megbocsájtás. De felejteni sem neki, sem másnak nem szabad. Mindenkinek arra kell törekedni, 
hogy ezek a gaztettek ne merüljenek feledésbe. Minden alkalommal, minden megemlékezésünk során ki 
kell mondanunk, hogy fegyverrel nem lehet és nem szabad érdeket érvényesíteni. Mert ha ezeket elfelejt-
jük, akkor ilyen és ehhez hasonló rémségek újra és újra meg fognak történni. Tanulnunk kell az elődök 
példájából, és tiszteletben kell tartanunk az embert, a honfitársat. Kérte, hogy a jövőben tartandó megem-
lékezések során a szervezők vegyék figyelembe mindezeket.

Dóra Ottó: A fekete zászlóhoz kapcsolódva elmondta, hogy nem tudja sajnos, mikor tették ki, előző este 
is lehetett volna. Megjegyezte, hogy utána fog nézni, fontos dolognak tartja ő is.
Acélgyári templom és fáklyás felvonulás kérdések kapcsán elmondta,  hogy polgármesterként büszkén 
vállalja a felelősséget a megemlékezésért, és ezt a visszajelzésekből vonta le. Elmondta, hogy a szükséges 
megbeszéléseket lefolytatták a különböző szervezetekkel. Nem volt és a jövőben sem lesz hajlandó bár-
mely ideológia vagy szereplési vágy mentén hozzájárulni ahhoz, hogy a város legsúlyosabb napján azok 
mondjanak beszédet, akik úgy gondolják, hogy ahhoz joguk van.
A 17 éves fiatalembert előadását hallgatva a hideg futkosott a hátán és úgy érezte, megtették, amit meg le-
het tenni egy szörnyű eseményre való megemlékezés során.
Elmondta, hogy a rövidebb menet kifejezetten a jellemzően már idősebb túlélők, hozzátartozók érdekében 
volt. A fáklya helyett a mécsest nem kalkulálták előre, de a szakadó esőben talán jobb is volt. Megjegyez-
te, hogy a 131 mécsesnek volt is jelentése, mikor a megemlékezés végén elhelyezték azokat az emlékmű-
nél. Előzményként elmondta, hogy korábban, október 23-án megkereste az egyik hozzátartozót és a segít-
ségét kérte abban, hogy találkozhasson más hozzátartozókkal is és beszéljék meg, mit szeretnének, le-
gyen-e fáklyás felvonulás, ha igen, akkor honnan, legyen-e közös imádság, ha igen, akkor hol legyen, 
ökomenikus legyen-e, milyen beszéd legyen. Válaszokat nem kapott, sőt, december 8-án délután ez a 
hozzátartozó feltette neki ugyanazokat a kérdéseket, melyeket Szabó képviselő úr. Akkor annyit tudott 
mondani, hogy ha megüzenték volna a választ, akkor azt tudomásul vette volna, de kért és nem kapott re-
akciót. Ezzel együtt azt mondta akkor, hogy amit kérnek jövőre, az lesz.
A megemlékezés véleménye szerint minimum nem volt méltatlan. Ez a város történelmének a legsúlyo-
sabb napja, de higgadtabban, nyugodtabban, bölcsebben emlékezni nemcsak szabad, hanem szükséges is, 
és a következő években is ezt tekinti célnak, hogy a tettesek és az áldozatok bűneit a leszármazóknak ne 
kelljen évszázadokon keresztül hurcolniuk egymással szemben. Arra kell törekedni, hogy az utódok, a 
gyerekek, az unokák még mindig emlékezve, de már egymással békességben élve tudják ezt a napot, ese-
ményt, történelmi szituációt megélni és feldolgozni. Hozzátette, hogy nyilván ebben van véleménykü-
lönbség, próbálta elmondani, hogy mi volt a motiváció. A rendezvény előtti napok, hetek élményeit meg-
osztaná egy közgyűlésen kívüli beszélgetés során.

Tolnai Sándornak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Egy kötelezettségének tett eleget, a november 13-i közgyűlésen született határozat értel-
mében tájékoztatást kellett adnia a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel való egyeztetés eredményéről. Polgár-
mester úrtól felkérést kapott időpont egyeztetésére. Megpróbált ennek megfelelni, és erről írásban tájé-
koztatta is a polgármestert, udvariasan közölték vele, hogy az érdekérvényesítés a polgármester feladata 
és javasoltak egy személyt a kapcsolatfelvételre. Hozzátette, hogy polgármester úr vélhetően folytatni 
fogja a kapcsolatfelvételt.
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Dóra Ottó: Elmondta, hogy folytatni fogja, de szerencsére még nem tette meg, mert időközben bejelent-
kezett az ÉRV Zrt. vezérigazgatója, a következő hét elején fognak személyesen tárgyalni. Egyeztetni fog-
nak ebben a témában is és más kérdésekben is, hogy a vagyonkezelő felé úgy járjanak el, hogy se az ÉRV, 
se a város ne szenvedjen sérülést. Ezt fogják végigtárgyalni, és végre világos válaszokat fog kapni az 
ÉRV szándékait illetően. Az egyeztetés után majd egy frakcióvezetői, vagy más körben meghatározzák a 
követendő eljárást és mihelyt döntést igénylő helyzetbe kerülnek, a közgyűlés elé hozzák a kérdést.

Jakab Jácintnak adta meg a szót.

Jakab Jácint: Mindenkinek nagyon boldog és áldott karácsonyi ünnepet kívánt, a frakció nevében is. A 
jövőre nézve pedig azt kívánta, ne csak Beszterce, de egész Salgótarján világváros legyen. Salgótarjáni si-
kerekben gazdag boldog új évet is kívánt mindenkinek.

Dóra Ottó: Megadta a szót dr. Gaál Zoltán jegyző úrnak, aki már korábban jelezte, hogy szeretne hozzá-
szólni.

Dr. Gaál Zoltán: A korábbi ülésen tett ígéretéhez híven elköszönt a Közgyűléstől, mivel december 31-é-
vel leköszön a hivatal vezetéséről és távozik a szervezettől. Megköszönte az együttműködést a jelenlegi 
és a korábbi közgyűlés tagjainak is, megköszönte munkatársai munkáját, az elmúlt 4 évet. Boldog kará-
csonyt kívánt ő is mindenkinek és nemcsak 2015-re, de a következő évekre is sikeres, eredményes mun-
kát kívánt a Közgyűlésnek, munkatársainak, és mindenkinek, aki Salgótarján érdekében tevékenykedik

Dóra Ottó: Megköszönte jegyző úr munkáját, nagyon jó egészséget és szakmai sikereket kívánt neki.
Utalt rá, hogy a képviselőkkel, kollégákkal, partner szervezetekkel hétfőn még találkozni fognak az év vé-
gi összejövetelen, és a következő napokban, hetekben még többször boldog ünnepeket, eredményes új 
évet, és főképpen jó egészséget fognak kívánni egymásnak. Hozzátette, hogy a jövőben ha nem is minden 
nap, de a hétköznapok során is törődjenek egymással az emberek. Ehhez kíván mindenkinek erőt, egész-
séget.

K.m.f

Dóra Ottó Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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