
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. március 12-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 volt  jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  2019.  március  1-jétől  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője dr. Romhányi Katalin, aki aznap szabadságon 
volt . 

Elmondta  továbbá,  hogy  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatának  15.  §  (3) 
bekezdésében  foglalt  jogkörével  élve  rendkívüli  közgyűlést  hívott  össze.  Az  előterjesztéseket 
bizottságok nem tárgyalták.

A továbbiakban megállapította,  hogy a Közgyűlés  12 igen szavazattal  az  alábbi  tárgysorozatot  
fogadta el: 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről 
szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2022.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 12/2019. (II. 21.) sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  a  salgótarjáni  8732/4  hrsz.-ú  ingatlannak  a  Boldog  Gyermekekért  Egyesület 
részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

4. Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendezvény- és  Médiaközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 
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1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2019.  évi 
költségvetésről szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy Salgótarján  Megyei  Jogú Város 
Önkormányzatának  2019.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  március  havi 
módosítására mely okok miatt került sor. Ilyen  volt  például, hogy az  EFOP-2.1.2-16-2017-00009 
projekt sikeres megvalósítása érdekében a salgótarjáni jelenlétház kialakításához biztosított saját erő 
miatt szükséges volt mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok rendezése. Továbbá a rendeleten 
átvezetésre  került  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  dologi  kiadásokon  belüli 
átcsoportosítás és a piaci altalaj megvásárlásának fedezete.

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  ülés  előtt  került  kiosztásra  a  költségvetési  rendelet  11/b 
melléklete módosításának a pontosítása. A pontosításra azért volt szükség, mivel az anyagküldést 
követően  jelent  meg  a  2019.  évi  adósságot  keletkeztető  ügyletek  adatszolgáltatásáról  szóló 
tájékoztatás. A pontosítás érdemi változtatást nem tartalmaz, csak a hitelcélok sorrendje változik. 
Kérte a Tisztelt Közgyűlést, hogy ennek figyelembevételével hozza meg döntését. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
A 11/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2022.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 12/2019. (II. 21.) sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a Közgyűlés  a  12/2019.  (II.21.) 
számú határozatával jóváhagyta az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. A költségvetés elfogadását követően olyan 
új felújítási igény jelent meg, amelynek fedezeteként indokolt hosszúlejáratú hitel igénybevétele. A 
hitelösszeg  módosulása  miatt  változik  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési 
kötelezettség  várható  összege,  ezért  módosítani  kell  a  február  21-én  meghozott  határozatot.  A 
hitelösszeg  változása  miatti  fizetési  kötelezettség  várható  összegét  az  előterjesztés  melléklete 
tartalmazza. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülés előtt került kiosztásra a határozati javaslat 1. mellékletének 
pontosítása.  A  pontosítás  indoka  az,  hogy  az  előterjesztés  kiküldését  követően  a  Magyar 
Államkincstár  kezdeményezte  azt,  hogy  a  2019.  évben  felvenni  tervezett  hitel  utáni  fizetési 
kötelezettség  különüljön el aszerint, hogy az a 2018. évben megkötött hitelszerződés alapján, vagy 
a  2019.  évben  megkötendő  hitelszerződés  alapján  jelentkezik-e.  Kérte  a  Közgyűlést,  hogy  az 
előterjesztést a pontosított melléklet figyelembevételével tárgyalja. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29/2019. (III. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az 
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2022.  évekre  várható 
összegének megállapításáról szóló 12/2019. (II.21.) sz. határozat 1. mellékletét a jelen határozat 1. 
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melléklete szerint módosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat a salgótarjáni 8732/4 hrsz.-ú ingatlannak a Boldog Gyermekekért Egyesület 
részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Boldog Gyermekekért Egyesület 
célja iskolás gyermekek oktatása és nevelése, szükség szerinti differenciálása alternatív pedagógiai 
módszerek segítségével, kihasználva a kis létszámú tanulócsoportok előnyét.  A tanulócsoport egy 
innovatív,  iskolát  helyettesítő  tanulási  program,  melyben  egész  napos  elfoglaltság  keretében 
tanulnak  a  gyermekek.  A tanulócsoport  egész  napos  iskolaként  működik,  a  gyerekek  naponta 
bejárnak  és  tanulniuk  kell.  A  tanulócsoport  tagjai  a  partneriskolánál  vannak  magántanulói 
státuszban,  ahol  félévente vizsgáznak a Nemzeti  Alaptantervben meghatározott  tanagyagból.  Az 
Egyesület  azzal  a  kéréssel  kereste  meg  az  Önkormányzatot,  hogy terveik  megvalósításához  az 
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  salgótarjáni  8732/4  hrsz.-ú  ingatlan  ingyenes  használatát 
biztosítsa  azzal,  hogy az  Egyesület  vállalja  az  ingatlan  karbantartási  és  közüzemi  költségeinek 
megfizetését. Az ingatlan természetben Zagyvarónán a művelődési ház mellett található, melyen 
egy családi  ház  jellegű  épület  van.  Az  ingatlan  jelenleg  használaton  kívüli.  Az  Önkormányzat 
támogatja az Egyesület kérelmét, és javasolja a tárgyi ingatlan ingyenes használatba adását 2019. 
április 1. napjától 2020. március 31. napjáig azzal, hogy a karbantartási feladatok és a közüzemi 
költségek fizetése az Egyesület kötelezettsége. 

Megjegyezte,  hogy  a  kezdeményezés  beleillik  abba  az  oktatási  paktumba,  mely  a  hátrányos 
helyzetű gyermekeknek - akik magántanulói jogviszonyban tanulnak - olyan támogatást nyújt, akár 
civil  szervezeten  keresztül  is,  melynek  segítségével  tanulmányaikat  megfelelő  színvonalon  és 
eredményesen  el  tudják  végezni,  így  az  általános  iskolát  követően  szakmunkás  képesítést 
szerezhetnek. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó Csaba: Kérdésként tette fel, hogy rendelkeznek-e arról információval, hány gyermek vesz 
részt a programban, illetve ők milyen oknál fogva magántanulók? 

Fekete Zsolt: Válaszadásra Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Tájékoztatásként elmondta, hogy az Egyesület megkereste és segítségét kérte. 
Elmondta továbbá, hogy az Egyesület magántanulókkal foglalkozik. Arra nem tudott egyértelmű 
választ adni, hogy milyen ok miatt kerülnek magántanulói státuszba ezek a gyermekek. Van aki 
családi okok miatt,  van aki halmozottan hátrányos helyzetű, van aki sérült, de nem kap ellátást, 
vagy nem olyan ellátást kap, és így a szülő döntésének megfelelően ezt az oktatási formát választja 
gyermeke részére.  A gyerekeket szervezett formában, az életre készítik fel, nevelési tanácsadásban 
részesítik, illetve segítenek nekik a tananyag elsajátításában annak érdekében, hogy sikeres vizsgát 
tegyenek. Mindehhez megfelelő struktúrával, illetve pedagógiai háttérrel rendelkeznek.  

A terveik megvalósításához ingatlanra lenne szükségük, így került látókörükbe az előterjesztésben 
szereplő helyiség. Jelezte, hogy az ingatlan bérbeadását támogatja, hiszen így nem lesz az enyészeté 
az  épület.  A megkeresést  követően  a  Salgó  Vagyon  Kft.-hez  fordult,  ahol  pozitív  hozzáállást 
tapasztalt az ügyben. A továbbiakban megköszönte a Közgyűlésnek, hogy ily módon támogatja az 
Egyesületet. 
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Fekete  Zsolt: Javasolta,  hogy a  Népjóléti  Bizottság  ülésére  hívják  meg  az  egyesületet,  ahol  a 
tevékenységükről beszámolhatnak. Megjegyezte, hogy támogatja az ilyen jellegű indítványokat, és 
kérte a  Közgyűlést is, hogy hasonlóan tegyen a döntés meghozatalánál. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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

30/2019. (III. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú 
Salgótarján,  8732/4  hrsz.-on  nyilvántartott  kivett  lakóház,  udvar  megnevezésű  ingatlant  2019. 
április 01. napjától 2020. március 31. napjáig a Boldog Gyermekekért Egyesület részére ingyenes 
használatba  adja  a  melléklet  szerinti  használati  szerződés  szerint,  a  közüzemi  és  karbantartási 
költségek Egyesület általi megfizetése mellett. 

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  kizárólagos 
tulajdonát képező Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. elkészítette Szervezeti 
és  Működési  Szabályzatának  tervezetét,  amely  a  határozati  javaslat  1.  mellékletét  képezi.  A 
dokumentum jogi kontrollja megtörtént.

A vonatkozó  jogszabályok  alapján  a  gazdasági  társaság  legfőbb  szerve  köteles  javadalmazási 
szabályzatot  alkotni.  A szabályzatot  az elfogadásától  számított  harminc napon belül  a  cégiratok 
közé letétbe kell helyezni. A Társaság szabályzatának tervezete a határozati javaslat 2. mellékletét 
képezi.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Hozzászólásában megköszönte Igazgató asszonynak azt a technikai fejlesztést, 
amit a Bátki József Művelődési Házban megvalósítottak. Új hangosítást kapott a Művelődési Ház, 
részt  vettek  a  rendezvények  szervezésében  és  koordinálásában,  illetve  egy  főállású  munkaerő 
alkalmazására is lehetőség nyílt. 

Végezetül abban kérte Igazgató Asszony segítségét, hogy amennyiben a költségvetés megengedi, 
egy  erősebb  routerrel  biztosítsák  a  wifi  elérést  annak  érdekében,  hogy  a  rendezvényeken,  a 
színpadon, és a Ház más területein is elérhető legyen az internet. 

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy a XXI. században ez egy méltán elvárható igény. Véleménye szerint ez 
egy teljesíthető költséget jelent. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

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