
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

22. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2018.  december  13-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 12 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 12 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat az Óvodai Pályaépítési Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat a Zagyvarakodó lőtér fejlesztésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat a Balassi  Bálint Megyei Könyvtár helyiségében található Judo Edzőterem 
fejlesztésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a Salgótarjáni Box Sport Egyesület használati szerződésének módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

5. Javaslat a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  sportegyesület  kézilabda 
csapatainak 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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NAPIRENDEK:

1. Javaslat az Óvodai Pályaépítési Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Magyar  Labdarúgó 
Szövetség a 2012 óta működő Országos Pályaépítési Programjának keretén belül a 23 megyei 
jogú  város  részére  grund  pályaépítési  programot  dolgozott  ki,  mely  projekt  az  óvodás 
korosztályt célozza meg, városonként 4-4 pálya megépítésével. A létesítmények elhelyezésre 
kerülhetnek óvodákban, illetve óvodák környékén, a helyszínválasztás elsődleges szempontja 
a helyi óvodákból való könnyed megközelíthetőség.

A grund  pályák  teljes  beruházási  költségeinek  90%-át  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség 
biztosítja, a fennmaradó bruttó költség 10%-át a pályázó önkormányzatnak kell biztosítania. 
Javasolta, hogy a program keretében a kiírt pályázat feltételeit figyelembe véve a következő 
négy helyszínen kerüljenek kialakításra a pályák. Így a Mackóvár Központi Óvoda udvarán, a 
Vadvirág  Tagóvoda udvarán,  a  Salgótarján,  Petőfi  út  87.  szám alatti  volt  általános  iskola 
udvarán és a Városi Tanuszoda és a Pécskő út 11. szám alatti lakóház közötti üres területen.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Hozzászólásában jelezte, hogy a Pécskő út 11. és az uszoda közötti területen 
tervezett  pályát  távolinak  tartja  az  óvodától.  Valóban  sűrűn  beépített  területről  van  szó, 
máshová nem nagyon lehet elhelyezni ezt a pályát,  de kérte,  hogy a keresztény ovisok is 
használhassák ezt a területet, ne csak a Pitypang Óvoda. 

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy ezt teljesen természetesnek tartja. 

A továbbiakban Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Hozzászólásában jelezte,  hogy negatívumnak tartja az előterjesztésben azt, 
hogy az előkészületi munkákon kívül a kivitelezésben helyi vállalkozás nem igazán tud részt 
venni. Ennek ellenére a javaslatot támogathatónak tartja. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, és keresik rá a 
megoldást, hogy helyi vállalkozók is részt vehessenek a kivitelezési munkálatokban. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

189/2018. (XII. 13.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Magyar 
Labdarúgó  Szövetség  Óvodai  Pályaépítési  Program  keretében  ingatlanonként  14x26 
méter = 364 négyzetméter alapterületű pálya megépítését az alábbi ingatlanokon:
1. 3735  hrsz.,  3100  Salgótarján,  Arany János  út  19/A,  Mackóvár  Központi  Óvoda  

udvara 
2. 8371 hrsz., 3141 Salgótarján, Őrhegy út 2, Vadvirág Tagóvoda udvara
3. 923 hrsz., 3100 Salgótarján, Petőfi út 87. szám alatti általános iskola udvara
4. 4170 hrsz., 3100 Salgótarján, Pécskő út 13., a Városi Tanuszoda és a Pécskő út 11. 
szám alatti lakóház közötti üres terület

2



Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés vállalja a pálya kialakításhoz szükséges, a teljes bruttó beruházás 10%-ának, 
de  legfeljebb  6.500.000  Ft,  valamint  a  pályák  megépítéséhez  szükséges  előkészítő 
munkák  fedezetére  további  11.000.000  Ft  biztosítását  az  önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésében. 
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés jóváhagyja az 1. pontban meghatározott programhoz szükséges tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot, valamint a pályázati adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozatot az 1. 
és 2. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat a Zagyvarakodó lőtér fejlesztésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Emberi  Erőforrások 
Minisztériumának  a  MOB  által  kiemelt  16  sportág  szakszövetségei  2013-2020.  közötti 
sportfejlesztési  koncepciója  alapján az egyes kiemelt  sportágak 2018. évi sportlétesítmény 
fejlesztések keretében támogatja a Salgótarján, Zagyvai Rakodó utca 5. szám alatt található 
lőtér fejlesztését, az épületek teljes felújítását. A támogatási szerződés megkötéséhez a kért 
dokumentumokat megküldték, a sportcélú fenntartásra vonatkozó nyilatkozat aláírásához és 
továbbításához a Közgyűlés döntése szükséges.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  támogathatónak  tartják  az  előterjesztést. 
Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a novemberi ülésen döntött a közgyűlés állatmenhely 
létrehozásáról,  ami a szomszédos területen van. A mostani döntéssel érdekes szituáció fog 
kialakulni, hiszen a kutyák félnek a hangos zajtól. Szilveszterkor, vagy tűzijátékok idején a 
kutyák menekülnek, rohangálnak városszerte. Ezt mérlegelte-e valaki? 

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  nem  új  lőtér  fog  épülni,  hanem  a  régi  fog 
megújulni. Amikor az állatvédők ezt a területet kérték tudták, hogy lőtér van a közelében, bár 
nem mindennapos használatban. Véleménye szerint csak nagyobb versenyeken fordulhat elő 
nagyobb hanghatás. A légfegyver, illetve alkalmanként az íjászat nem jár nagy hanggal. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

190/2018. (XII. 13.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumának a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 
közötti  sportfejlesztési  koncepciója  alapján  az  egyes  kiemelt  sportágak  2018.  évi 
sportlétesítmény  fejlesztések  keretében  a  3679.  hrsz.-ú,  természetben  3100  Salgótarján, 
Zagyvai Rakodó utca 5. szám alatt található lőtér fejlesztését az alábbiak szerint:
Támogatás összege: 20.000 e FT
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Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő: 0 Ft
A Közgyűlés jóváhagyja a fejlesztés támogatásához szükséges nyilatkozatot az 1. melléklet 
szerint  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  nyilatkozat  aláírására,  valamint  a  fejlesztés 
megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

3. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár helyiségében található Judo Edzőterem 
fejlesztésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Emberi  Erőforrások 
Minisztériuma az előző napirendnél kifejtett  sportfejlesztések keretében 15 millió forinttal 
támogatja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületében található 247 m2 alapterületű judo 
edzőterem fejlesztését,  melyet  a  Görbeország Turisztikai  Egyesület  használ.  Az Egyesület 
judo edzéseinek otthont adó edzőterem jelenlegi állapota elavult. A megítélt támogatásból a 
vizesblokkok, a padlóburkolat,  valamint a villamos hálózat teljes felújítására,  továbbá egy 
iroda helyiség kialakítására kerül sor. A felújítás önkormányzati önerőt nem igényel, így a 
tervezett beruházásokat 100%-ig állami támogatásból valósítják meg. A támogatási szerződés 
megkötéséhez  a  kért  dokumentumokat  megküldték,  a  sportcélú  fenntartásra  vonatkozó 
nyilatkozat aláírásához és továbbításához a Közgyűlés döntése szükséges.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

191/2018. (XII. 13.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumának a MOB által  kiemelt  16 sportág szakszövetségei 2013-
2020 közötti sportfejlesztési koncepciója alapján az egyes kiemelt sportágak 2018. évi 
sportlétesítmény fejlesztések keretében a 1787/5. hrsz.-ú, természetben 3100 Salgótarján, 
Kassai  sor  2.  szám alatt  található  247 m2 alapterületű  judo edzőterem fejlesztését  az 
alábbiak szerint:
Támogatás összege: 15.000 e FT
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő: 0 Ft

2. A  Közgyűlés  jóváhagyja  a  fejlesztés  támogatásához  szükséges  nyilatkozatot  az  1. 
melléklet  szerint  és felhatalmazza a  polgármestert  a  nyilatkozat  aláírására,  valamint  a 
fejlesztés megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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4. Javaslat a Salgótarjáni Box Sport Egyesület használati szerződésének módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  Közgyűlés júniusi ülésén 
hagyta  jóvá  az  önkormányzat  és  a  Salgótarjáni  Box  Sport  Egyesület  közötti  ingyenes 
használati  szerződést  a  Pécskő  üzletházban  található  emeleti  helyiségre,  valamint  az 
együttműködési megállapodást. A jóváhagyott szerződés szerint a használat időtartama 2018. 
július  1.  napjától  –  2028.  június  30.  napjáig  szól.  Az  Egyesület  a  helyiségek  felújítását 
pályázati forrásból kívánta megoldani. Az Egyesület tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 
2018.  évi  sportlétesítmény-fejlesztési  elképzeléseinek  megvalósítására  az  EMMI  Sportért 
Felelős  Államtitkársága  egyesületek,  műhelyek  által  használt  ingatlanok  korszerűsítésére 
támogatást ítélt meg a Magyar Ökölvívó Szövetség részére. 

A fejlesztéshez az Államtitkárság az önkormányzattól nyilatkozatot kér, mely szerint 15 évig 
biztosítja  az  Egyesület  részére  a  felújítandó  ingatlan  használatát.  Tekintettel  arra,  hogy a 
júniusban  jóváhagyott  szerződés  10  évre  szól,  szükséges  a  Közgyűlés  jóváhagyása  és  a 
szerződés időtartamának módosítása 15 évre a támogatás igénybevételéhez.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy továbbra is fenntartja azon véleményét, 
mely szerint ez a hely alkalmatlan erre a tevékenységre. Alkalmatlan arra, hogy egy ilyen 
komoly sportágnak, mint az ökölvívás helyt adjon. Belvárosi ingatlanról van szó, ráadásul a 
belváros rekonstrukciójában vagy gazdasági, vagy pedig közösségi tér szinten lehetett volna 
ezt az ingatlant alkalmassá tenni bármilyen más funkcióra.  Véleménye szerint a városnak, 
illetve a Közgyűlésnek kellene egy alkalmas helyet találni, mert ez nem egy sportlétesítmény. 
A belvárosban számos funkció hiányzik. Itt például ki lehetne alakítani egy közösségi teret. A 
helyiség kvázi egy hangszóró lesz, hiszen a boksz elég erős hanghatásokkal jár. Előbb utóbb 
meg fog jelenni  a  lakosság  kritikája.  A Közgyűlésnek  lehetősége  lenne,  hogy  revideálja 
döntését. 

Javasolta,  hogy a januári  közgyűlésig keressenek új helyszínt,  és arra tegyenek javaslatot. 
Véleménye szerint küzdősport teret kellene kialakítani, ahol a birkózást újra lehetne éleszteni 
Salgótarjánban. 

Fekete  Zsolt: Válaszában  elmondta,  hogy  számos  helyiséget  megnéztek,  több  tárgyalást 
folytattak sportegyesületekkel. Minden sportegyesület, minden egyesület belvárosi ingatlant 
akar.  Erről  nem tudták  meggyőzni  se  a  judosokat,  se  a  bokszolókat.  Volt  javaslatuk  arra 
vonatkozóan, hogy a városban hol lehetne kialakítani küzdősportok házát, de mivel ez nem a 
belvárosban volt, mind a judo szövetség, mind az ökölvívók elzárkóztak. 

Ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek, hogy a bokszolóknak korábban 
kialakított hely a Bajcsy-Zsilinszky úton egészségtelenné vált. Véleménye szerint korábban 
sem  ott  kellett  volna  kialakítani  számukra   ezt  a  helyiséget,  de  akkor  is  valamilyen 
kényszerhatás volt, hogy nincs más, akkor legalább az legyen.  A modern városok program 
tárgyalás  során,  ha  el  is  indul  valamilyen  folyamat,  lehet,  hogy  2-4  évbe  telik,  mire 
eredménye lesz. Lehet, hogy a Multifunkciós helyiségben kapnak helyet. 

A Salgó Vagyon Kft. munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy az ingatlanra 
befektetőt, bérlőt találjanak, de a főutcáról még egy cukrászda sem akar felköltözni ebbe a 
helyiségbe. Ugyanakkor az Egyesület kereste meg az Önkormányzatot, és ők választották ezt 
a helyiséget a felajánlott ingatlanok közül. Feltételezi, hogy a szakosztály látta,  megnézte az 
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ingatlant  és  alkalmasnak  találták  edzőterem  kialakítására.  Természetesen  a  szerződésbe 
bekerül az is, hogy kötelesek az ingatlan melletti területet rendben tartani. 

Elmondta  továbbá,  hogy  az  ingatlan  az  esti  órákban  nem  lesz  használva,  illetve  olyan 
átalakításon esik át, mely során leszigetelik, hogy az edzéssel járó hanghatások, ne zavarják a 
környéken lakókat. Reményei szerint, ha a multifunkciós csarnok megépül, nem lesz olyan 
nagy probléma az ingatlanrész további sorsa..

Jelezte, hogy amennyiben a képviselők nem támogatják az előterjesztést, akkor az egyesület 
támogatási lehetősége elúszik, és a Bajcsy úton kell tovább folytatniuk a tevékenységüket. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 7 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett nem támogatta az  
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Fekete Zsolt: Megkérdezte, hogy esetleg valaki rosszul nyomta-e meg a szavazógombot. Ezt 
követően megállapította, hogy ezzel a döntéssel nem adott lehetőséget a Közgyűlés arra, hogy 
a box egyesület igénybe vegye az EMMI támogatását, és Salgótarján ifjú bokszolói elesnek 
attól, hogy méltó körülmények között tudjanak felkészülni a tornákra.

Turcsány László: Véleménye szerint ilyen kijelentést tenni, hogy emiatt a közgyűlési döntés 
miatt nem tudnak méltó körülmények között felkészülni az ökölvívók, nem elegáns. Nem azt 
mondta  korábban,  hogy  nem  kell  segíteni  az  ökölvívókat,  hanem  azt,  hogy  ez  a  hely 
alkalmatlan ilyen sportág befogadására. Nem beszélve a közüzemi költségekről. Egy ilyen 
egyesület  szinte  csak  állami  támogatásból,  vagy  önkormányzati  támogatásból  tudja 
fenntartani magát. Ennek az ingatlannak kb. 100 ezer Ft fölötti havi rezsiköltsége van.

Fekete  Zsolt:  Válaszában  elmondta,  hogy a  Salgótarjáni  Box  Sportegyesületnek  10  évre 
szóló, elfogadott támogatói szerződése van. A jelenlegi szavazás arról szólt, hogy ezt a 10 évet 
15  évre  módosítsák.  A Közgyűlés  azonban  –  a  mostani  szavazással  –  úgy döntött,  hogy 
továbbra  is  a  10  év  marad.  Azaz  a  szerződés  nem  lett  megvétózva,  csupán  nem  lett 
meghosszabbítva további 5 évvel. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy a Polgármester úr által mondottakkal van 
problémája. Véleménye szerint ennek a sportnak a támogatásáról igazából akkor mondott le 
az önkormányzat, amikor kikerültek a Sportcsarnokból. Azt tartja hibás koncepciónak, hogy 
sporttevékenységeket olyan helyiségekbe akarnak elhelyezni, ami nem sportra való.

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy Molnár Károly ügyrendit nyomott, majd megadta neki a szót. 

Molnár Károly: Véleménye szerint megtörtént a szavazás a napirendi pontról. A vita és a 
szavazás ezzel le lett zárva, javasolta, hogy folytassák a többi napirendi pont tárgyalását. 

Fekete Zsolt: A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Véleménye szerint a szavazással nincs lezárva egy napirendi pont.  Akkor 
tekinthető lezártnak,  ha a következő napirendi  pontra  térnek rá.  A továbbiakban módosító 
indítvánnyal  élt,  mely  szerint  a  támogatást  ítéljék  meg  az  Egyesületnek,  de  keressenek 
sürgősen másik helyiséget a tevékenységre.
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Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  megerősítésként  kérdezte  meg,  hogy 
mindenki jó gombot nyomott-e. A napirendi pontot 7 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett a 
Közgyűlés nem fogadta el. Jelezte, hogy megkeresik a helyi box egyesületet, hogy van-e  más 
helyszín, ahol ezt a tevékenységet tudnák végezni? Ha erre vonatkozóan kap visszajelzést, 
akkor  a  december  20-ai  közgyűlés  elé  visszahozzák  a  napirendet,  ahol  ismételten  lehet 
szavazni, az akkor már új helyszínről. 

Jelezte, hogy Tolnai Sándor ügyrendi gombot nyomott. 

Tolnai  Sándor: Emlékeztette  Polgármester  urat,  hogy  módosító  indítvánnyal  élt  az 
előzőekben. 

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy ennél a napirendi pontnál már nem lehet módosító indítvánnyal 
élni, mert a szavazás lezárult. Ismételten elmondta, hogy megkeresi a sportegyesületet, van-e 
javaslata  olyan  helyiségre,  ahol  ez  a  tevékenység  folytatható.  Ha  igen  a  december  20-ai 
közgyűlésre  új  előterjesztést  készítenek,  ahol  arról  döntenek,  hogy  a  Salgótarjáni  Box 
Sportegyesülettel  egy  új  használatba  vételi  szerződést  köt  az  önkormányzat  egy  másik 
ingatlanra vonatkozóan. Végezetül lezárta a 4. napirendi pont tárgyalását. 

5. Javaslat a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  sportegyesület  kézilabda  
csapatainak 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a vonatkozó 
jogszabályok és a város sportfejlesztési koncepciója alapján kiemelten támogatja a kézilabda 
sportágat. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club 2018-
2019.  évi  bajnoki  szezon tavaszi  fordulóira,  illetve  a  2019-2020.  évi  bajnoki  szezon őszi 
fordulóira vonatkozó szakmai munkájának és a különböző – nemzeti, illetve korosztályos – 
csapatainak  a  bajnokságban  való  indulásához  és  szerepléséhez,  valamint  a  X.  SalgoCup 
nemzetközi strandkézilabda torna megrendezéséhez szükséges támogatást. 

A vissza nem térítendő pénzbeli  támogatáson felül a javaslat  alapján az Önkormányzat az 
Egyesület  részére  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.-vel  kötött 
megállapodás  alapján  kedvezményes  létesítményhasználatot  biztosít  a  Városi 
Sportcsarnokban.  Ezen  felül  2018.  október  1-től  2019.  december  31-ig  egy  bérlakás 
használatát is térítésmentesen biztosítja a továbbiakban is azzal a feltétellel, hogy a közüzemi 
költségeket az Egyesület fizeti meg. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

192/2018. (XII. 13.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  11.000  e  Ft 
önkormányzati  támogatást  biztosít  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  (3102 
Salgótarján,  Erkel  köz  38.,  képviseli:  Rácz  Viktor,  elnök)  részére  a  terem-  és 
strandkézilabda csapatainak a  2018-2019.  évi  tavaszi,  valamint  a 2019-2020.  évi  őszi 
bajnokságban való indulásához, illetve szerepléséhez, valamint a SalgoCup nemzetközi 
strandkézilabda  torna  megrendezéséhez  a  határozat  1.  mellékletét  képező  támogatási 
megállapodás szerint. 

7




