SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
17. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 9-i rendkívüli üléséről.
Jelen voltak:
-

a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Varga Tamás aljegyző
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
önkormányzati cégek vezetői
intézményvezetők
meghívott vendégek
érdeklődő állampolgárok
a sajtó képviselői

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek
képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott
vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 10 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. §
(3) bekezdésében foglalt jogkörével élve rendkívüli közgyűlést hívott össze. Elmondta, hogy az
előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:
1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
2. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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1.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Peleskei-Balázs Ritát, az Egészségügyi és Szociális
Központ igazgatóját. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Alaptörvény
módosításának hatálybalépését követően 2018. október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen
tartózkodni. Az Alaptörvénnyel való koherencia biztosítása érdekében szükséges a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
A 21/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.

Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Mesterné Berta Ildikó könyvvizsgálót, Balogh
Katalint, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját,
valamint Simon Lajost, a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakításával összefüggő döntésével
utasította a két új társaság ügyvezető igazgatóját, hogy 2018. augusztus 31. fordulónappal a cégek
végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát készítsék el a számviteli jogszabályoknak
megfelelően és azokat terjesszék a Közgyűlés elé. Az ügyvezető igazgatók a dokumentumokat
elkészítették, azok a határozati javaslat mellékleteit képezik. A két cég időközben elkészítette a
2018. év 9-12. havi üzleti tervét is, melyek szintén a határozati javaslat mellékleteit képezik. A
végleges vagyonmérlegekhez, a vagyonleltárakhoz és üzleti tervekhez kapcsolódó
felügyelőbizottsági vélemények az ülés elején kerültek kiosztásra. A Közgyűlés a REMEK Kft.
2018. szeptemberi működéséhez 25 millió Ft támogatást biztosított, ugyanakkor szükségessé válik a
cég 2018. októberi működési költségeinek biztosítása is. Ennek érdekében javasolta a cég részére
20 millió Ft támogatás biztosítását. E mellett a Színház alapító okiratának módosításáról, valamint
a
REMEK Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel kötendő folyószámlahitel szerződés
jóváhagyásáról is dönteni szükséges a Közgyűlésnek.
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
pénzügyi és eredménytervének 9-10. oldalán elírás történt, a helyes adatokat tartalmazó táblázat az
ülés előtt lett kiosztva.
A továbbiakban Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót.
Homoga László: Kérdésként tette fel, hogy jól értelmezi-e a társaság vagyonmérlegét, ami szerint
a társaság felhalmozott egy 118.216 ezer Ft összegű tartozást, és a két cég eleve tartozással - az
egyik 60, a másik 57 milliós tartozással – indítja működését.
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Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy jól értelmezi Képviselő úr az anyagot.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
158/2018. (X.9.) határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési
Nonprofit Kft. végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az 1. melléklet, a Zenthe Ferenc
Színház Nonprofit Kft. végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát a 2. melléklet, a Salgótarjáni
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát a 3.
melléklet szerint jóváhagyja és utasítja a cégek ügyvezető igazgatóit, hogy azok cégbírósági
letétbe helyezéséről gondoskodjanak.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Simon Lajos ügyvezető igazgató
Balogh Katalin ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 20
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
3. A Közgyűlés a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. év 9-12. havi
üzleti tervét 0 Ft adózott eredménnyel az 5. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató
4. A Közgyűlés a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére a feladatai
folyamatos ellátásához 2018. október hónapra 20.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a III. helyi önkormányzati
fejezet, 4. Közművelődési feladatok cím alatt a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
működési támogatása előirányzaton rendelkezésre áll.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
5. A Közgyűlés a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a 6.
melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az annak aláírására. A Közgyűlés
utasítja Simon Lajos ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fekete Zsolt polgármester
Simon Lajos ügyvezető igazgató
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