
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

14. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. október 30-ai alakuló üléséről.

Jelen   voltak:  
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  dr. Romhányi Katalin jegyző
-  dr. Varga Tamás aljegyző
- dr. Szénási Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
-  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
-  önkormányzati cégek vezetői
-  intézményvezetők
-  meghívott vendégek
-  érdeklődő állampolgárok
-  a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  alakuló  ülésén 
megjelenteket. Külön köszöntötte és megköszönte, hogy megtisztelte  jelenlétével az alakuló ülést 
dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr, és Skuczi Nándor úr, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 15 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Felkérte a megjelenteket a Himnusz eléneklésére. 

HIMNUSZ

A továbbiakban megállapította,  hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot  
fogadta el:

1. A Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatása  az  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek választásának eredményéről

2. A képviselők és a polgármester eskütétele

3. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013. (II. 21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat  a  települési  képviselők  és  a  bizottságok  nem képviselő  tagjainak  juttatásairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat alpolgármesterek megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

6. Javaslat  a  Közgyűlés  állandó  bizottságai  elnökeinek,  elnökhelyetteseinek,  tagjainak 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat tanácsnokok megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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8. Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására
Előterjeszt  ő  : Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

9. Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

10. Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásának Társulási Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Jegyzői tájékoztató a képviselők egyes kötelezettségéről
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

13. Javaslat  a  szociális  ellátásokról  szóló  6/2015.  (II.  19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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N A P I R E N D E K:

1. A Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatása  az  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek választásának eredményéről

Fekete Zsolt:  Felkérte dr. Szénási Zsuzsannát, a Helyi Választási  Bizottság Elnökét, tartsa meg 
tájékoztatóját  a  2019.  október  13.  napján  megtartott  önkormányzati  választások  végleges 
eredményéről.

dr. Szénási Zsuzsanna: Tájékoztatásként elmondta, hogy Magyarország köztársasági elnöke 2019. 
október  13.  napjára  tűzte  ki  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános 
választását. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a Nemzeti Választási Bizottság a helyi  
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzte ki a nemzetiségi 
önkormányzati  képviselők  általános  választását  is.  A  Salgótarjáni  Helyi  Választási  Bizottság 
mindkét  választás  tekintetében  ellátta  a  törvényből  rá  háruló  feladatokat.  A Közgyűlés  2019. 
augusztus 15-ei ülésén választotta meg a Bizottság tagjait: dr. Szomszéd Károlyt, dr. Pintér Tímeát 
és Engem; illetve a póttagjait: Nagyné Taracsák Juditot és Bagyal Péter Józsefet. A Salgótarjánban 
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezeteknek, valamint a településen induló független jelölteknek 
törvény  biztosította  lehetőségük  volt  egy  tagot  delegálni  a  Bizottságba.  A SALGÓTARJÁN, 
Szeretem! Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más 
a Politika, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a 
Tarjáni  Városlakó  Egyesület Molnár  Pétert,  a  FIDESZ  –  Magyar  Polgári  Szövetség  és  a 
Kereszténydemokrata  Néppárt  először  Pollákné  Mészáros  Szilviát  bízta  meg  a  Bizottság 
munkájában való részvétellel, aki a későbbiekben lemondott a megbízatásáról, helyére  dr. Valet Éva 
Julianna került delegálásra. A Bizottság a megbízások után tehát 5 taggal folytatta a munkáját.  

Egyik feladata volt a Bizottságnak  a polgármester-jelöltek, az egyéni választókerületi képviselő-
jelöltek és a kompenzációs listák (és a települési  nemzetiségi képviselő-jelöltek) nyilvántartásba 
vétele. Salgótarjánban a SALGÓTARJÁN, Szeretem! Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista 
Párt,  a Párbeszéd Magyarországért  Párt,  a Tarjáni Városlakó Egyesület jelölő szervezetek közös 
polgármester-jelöltje,  Fekete  Zsolt;  a  FIDESZ  –  Magyar  Polgári  Szövetség  és  a 
Kereszténydemokrata  Néppárt  jelölő  szervezetek közös  polgármester-jelöltje,  Szabó  Csaba;  a 
Magyar  Munkáspárt  polgármester-jelöltje,  Nagy  Attila  Tibor,  a  Mi  Hazánk  Mozgalom 
polgármester-jelöltje,  Egyedi  Norbert  és  független  jelöltként  Tóthmihály Zoltán  és  Fényszarusy 
Dezső László igényelt a Salgótarjáni Helyi Választási Irodától ajánlóívet, amelyből 4 polgármester-
jelöltet a Bizottság nyilvántartásba vett, egyet visszautasított a jogszabályi feltételek hiánya miatt, 
egy polgármester-jelölt pedig az ajánlóívek visszaszolgáltatása mellett nem kérte nyilvántartásba 
vételét  a  Bizottságtól.  Salgótarján  10  egyéni  választókerületében  41  képviselő-jelölt  kívánta 
megmérettetni  magát,  akik  mindannyian  teljesítették  a  jogszabályi  feltételeket,  így  a  Bizottság 
valamennyiüket nyilvántartásba vette.  A bejelentett kompenzációs listák száma 4 volt.

Jelezte, hogy bírság kiszabására is sor került. A választási eljárásról szóló törvény szerint az igényelt 
ajánlóíveket a független jelölt, valamint a jelölő szervezet határidőre és hiánytalanul köteles volt 
visszaadni  a  választási  irodának.  A Bizottság  törvényi  kötelezettsége  volt,  hogy a  mulasztóval 
szemben bírságot szabjon ki. Erre összesen a két független jelölttel, a közös jelölt állítása miatt a 
SALGÓTARJÁN,  Szeretem!  Egyesület,  a  Demokratikus  Koalíció,  a  Jobbik  Magyarországért 
Mozgalom,  a  Lehet  Más  a  Politika,  a  Momentum  Mozgalom,  a  Magyar  Szocialista  Párt,  a 
Párbeszéd Magyarországért Párt, a Tarjáni Városlakó Egyesület jelölő szervezetekkel, a FIDESZ – 
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetekkel, valamint egy-
egy jelölt miatt a Magyar Munkáspárttal és a Mi Hazánk Mozgalommal szemben került sor.

3



A jelöltek és a kompenzációs listák sorrendjét a Bizottság sorsolta ki. A Bizottság feladata volt a 
polgármester- és a képviselő-jelöltek szavazólapon lévő sorrendjének kisorsolása, mely a jelöltek 
esélyegyenlőségét  volt  hivatott  biztosítani.  A  kompenzációs  listák  sorrendjének  sorsolása  a 
töredékszavazatok mandátummá alakításában kapott szerepet.    

A szavazólapok adattartalmának jóváhagyása során a bejelentett jelöltek nyilvántartásba vételéről 
való  döntést  követően  a  Bizottság  határozott  a  szavazólapokon  megjelenítendő  adatok 
jóváhagyásáról.

A választási  bizottságok  hatásköre  a  jogorvoslatokról  (kifogásról)  való  döntés  meghozatala.  A 
Bizottsághoz 1 kifogás érkezett, melyet a Bizottság elutasított. A Bizottság határozataival szemben 
beérkezett 2 fellebbezést a salgótarjáni helyi választási iroda felterjesztette az elbírálásukra jogosult 
Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz. 

A  polgármester-választás  és  a  képviselők  választásának  eredményét  a  Bizottság  a  szavazás 
másnapján  állapította  meg,  a  polgármester-  és  az  egyéni  választókerületi  képviselő-választás 
esetében  a  szavazatszámláló  bizottságok  által  kiállított  szavazóköri  jegyzőkönyvek  alapján,  a 
települési nemzetiségi képviselők választása kapcsán a Bizottság által elvégzett szavazatszámlálás 
eredményeként.  A kompenzációs  listás  választás  eredményének  megállapítására  csak  az  egyéni 
választókerületi  képviselő-választás  megállapításáról  szóló  döntés  jogerőre  emelkedése  után, 
október  24-én  kerülhetett  sor.  Elmondta,  hogy Fekete  Zsolt  megválasztott  polgármester  részére 
2019. október 25-én adta át a megbízólevelet, a Képviselők részére a megbízólevelek átadására a 
mai alakuló ülést megelőzően került sor.

Salgótarjánban 29.205 választópolgár szerepelt a  központi névjegyzékben a választás napján. Ebből 
szavazóként a polgármester-választáson 13.566, az 1. számú választókerületben 1681, a 2. számú 
választókerületben 1515, a 3. számú választókerületben 1224, a 4. számú választókerületben 1586, 
az  5.  számú  választókerületben  1514,  a  6.  számú  választókerületben  1299,  a  7.  számú 
választókerületben 1101, a 8. számú választókerületben 1245, a 9. számú választókerületben 1131, 
és végül a 10. számú választókerületben 1270 választópolgár jelent meg. 

A Bizottság  munkájával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  összesen  11  ülést  tartott,  melyen  103 
alakszerű határozatot és 9 jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A Bizottság munkáját Salgótarján 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, egyben a Helyi Választási Iroda vezetője, 
valamint aljegyzője és köztisztviselői segítették, döntés-előkészítési, döntés-végrehajtási és egyéb 
adminisztratív  munkákat,  feladatokat  ellátva.  Megjegyezte,  köszönettel  tartozik  a  segítő 
munkájukért, majd megköszönte a szót és a figyelmet.  

Fekete Zsolt: Megköszönte a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatóját.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a Tájékoztatót tudomásul vette.

2. A képviselők és a polgármester eskütétele

Fekete  Zsolt: Jelezte,  hogy  a  továbbiakban  a  képviselők,  majd  a  polgármester  eskütétele 
következik.  Megkérte képviselő asszonyt és képviselő urakat, hogy az eskütételhez fáradjanak ki. 
Felkérte dr. Szénási Zsuzsannát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy vegye ki az esküt.

Először Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai, majd Fekete Zsolt polgármester úr 
tette le a törvényben előírt esküt, és írta alá az esküokmányt. 
(Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Fekete Zsolt: Megköszönte dr. Szénási Zsuzsanna elnök asszonynak és a Helyi Választási Bizottság 
valamennyi tagjának a bizottságban végzett munkáját.

Az eskütétel után dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr, majd Fekete Zsolt polgármester úr ünnepi 
köszöntője következett. 

3. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013. (II. 21.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
megalkotja,  vagy  felülvizsgálja  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  rendeletét.  Az 
előterjesztéssel a fenti jogszabályi kötelezettségnek tett eleget. A rendeletmódosításban kizárólag a 
törvény  által  előírt  módosításokra  tesz  javaslatot.  Jelezte,  hogy  az  SZMSZ  felülvizsgálata 
folyamatban van, az új SZMSZ-t a felülvizsgálat lezárását követően terjeszti a Közgyűlés elé.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet  
alkotta:
A 26/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fekete  Zsolt: Felkérte  dr.  Romhányi  Katalin  jegyző  asszonyt,  gondoskodjon  a  rendelet 
kihirdetéséről. Erre az időre 15 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: Jelezte,  hogy a Közgyűlés folytatja munkáját.  Megállapította, hogy szünet után a 
jelenlévő képviselők száma 15 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (X. 30.)  
önkormányzati rendelete, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
13/2013. (II.21.) rendelet módosításáról, 2019. október 30-án, 10.41 órakor hatályba lépett. 

4. Javaslat  a  települési  képviselők  és  a  bizottságok  nem képviselő  tagjainak  juttatásairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint a Közgyűlés az önkormányzati képviselőnek, a bizottság 
elnökének, a bizottság tagjának és a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat állapít 
meg.  A 2019-2024.  önkormányzati  ciklus  idejére  indokolt  a  tiszteletdíjakról  új  önkormányzati 
rendelet  megalkotása,  amely  meghatározza  a  ciklusra  irányadó  tiszteletdíjak  mértékét.  A 
tiszteletdíjakra a rendelet-tervezet szerint tett javaslatot.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet  
alkotta:
A 27/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. Javaslat alpolgármesterek megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvény  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos 
szavazással,  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  saját  tagjai  közül 
alpolgármestereket választ. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelöltek nem kérték zárt ülés tartását. 
Elmondta,  hogy az  előterjesztés  az  ülés  előtt  lett  kiosztva.  Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy dr. 
Dániel Zoltán, dr. Huszár Máté és Pataki Csaba képviselő urakat válasszák meg alpolgármesternek.

Javasolta továbbá, hogy a titkos szavazás az SZMSZ 43. § (2) b) pontja alapján szavazatszámláló 
bizottság  közreműködésével,  borítékba  helyezett  szavazólapon,  szavazóhelyiség  és  urna 
igénybevételével történjen.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal döntött a titkos szavazásról. 

Fekete  Zsolt: A továbbiakban  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjaira  tett  javaslatot.  A bizottság 
elnökének Tolnai Sándor képviselő urat, tagoknak Gyurkó József Csaba és Dudás Nándor képviselő 
urakat javasolta. 

A Közgyűlés 15 igen szavazattal a szavazatszámláló bizottság tagjait megszavazta, elfogadta.

Fekete  Zsolt: Megkérte  a  Közgyűlés  tagjait,  hogy  az  alpolgármesterek  személyére  vonatkozó 
szavazataikat – a ruhatárban elhelyezett  szavazófülke és urna használatával  – adják le.  A titkos 
szavazás idejére szünetet rendelt el. 

SZÜNET

Fekete Zsolt: Megállapította hogy a jelenlévő képviselők száma 15 fő, így az ülés továbbra is  
határozatképes.

Felkérte  Tolnai  Sándor  képviselő  urat  –  mint  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökét  –  hogy 
tájékoztassa a Közgyűlést a szavazás eredményéről.

Tolnai  Sándor: Elmondta,  hogy  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  képviselői  a 
Városháza 1. emeleti dr. Förster Kálmán terme mögött található helyiségben, titkos szavazás útján, 
borítékba  helyezett  szavazólapon,  szavazófülke  és  urna  igénybevételével  adták  le  szavazataikat 
Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterének – a javaslat szerint dr. Dániel Zoltánnak, dr. 
Huszár Máténak és Pataki Csabának – a megválasztására vonatkozóan.

A bizottság tagjai az urnát lezárták, majd a lezárt urnát a bizottság bélyegzőlenyomatával látták el.

A szavazás  11:07 perckor  kezdődött.  A Közgyűlés  tagjai  a szavazólap átvételét  a  jelenléti  íven 
aláírásukkal  igazolták,  majd  a  bizottság  egy  tagja  a  bizottság  bélyegzőlenyomatával  ellátott 
szavazólapokat és a hozzájuk tartozó borítékot egyenként átadta a képviselőknek, akik ezt követően 
leadták szavazataikat. 

A szavazás 11:13 órakor befejeződött.

A  bizottság  tagjai  a  szavazás  befejezését  követően  megállapították,  hogy  a  szavazásban  15 
képviselő  vett  részt.  A bizottság  tagjai  az  urnát  felbontották  és  megállapították,  hogy abban  a 
szavazásban részt vett tagok számával egyezően 15 darab szavazólap található. A bizottság tagjai a 
jelöltekre leadott szavazatokat két alkalommal megszámolták, majd megállapították a következőket:
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dr.  Dániel  Zoltánra  leadott  szavazatok  közül  0  érvénytelen,  15  érvényes.  A jelöltre  15  igen 
szavazatot adtak le.

dr. Huszár Mátéra leadott szavazatok közül 0 érvénytelen, 15 érvényes. A jelöltre 15 igen szavazatot 
adtak le.

Pataki Csabára  leadott  szavazatok közül  0 érvénytelen,  15 érvényes.  A jelöltre  10  igen,  5 nem 
szavazatot adtak le. 

Ezt  követően  a  Bizottság  az  alábbi  eredményt  állapította  meg:  dr.  Dániel  Zoltán  15  igen  
szavazatot, dr. Huszár Máté 15 igen szavazatot, Pataki Csaba 10 igen, 5 nem szavazatot kapott.

Fekete Zsolt: Megköszönte a Tolnai Sándor tájékoztatását. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

163/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  30.  napjától  dr. 
Dániel  Zoltánt  (szül:  ….....................................................,  an.:  …......................,  lakcím:  ….......... 
…...............................................)  főállású  alpolgármesternek  megválasztja,  aki  feladatát 
foglalkoztatási jogviszony keretében látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

164/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  30.  napjától  dr. 
Huszár Mátét (szül: Salgótarján, …...........................,  an.: ….................., lakcím: …...................... 
…...........................)  főállású  alpolgármesternek  megválasztja,  aki  feladatát  foglalkoztatási 
jogviszony keretében látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  5  nem  szavazat  ellenében  az  alábbi  
határozatot hozta:

165/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. október 30. napjától Pataki 
Csabát  (szül:  …..............................................,  an.:  …............................,  lakcím:  …................... 
…........................) főállású alpolgármesternek megválasztja, aki feladatát foglalkoztatási jogviszony 
keretében látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

A megválasztott alpolgármesterek az eskütétel után aláírták az esküokmányt.

Fekete Zsolt: Gratulált az alpolgármester uraknak. 
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6. Javaslat  a  Közgyűlés  állandó  bizottságai  elnökeinek,  elnökhelyetteseinek,  tagjainak 
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. Elmondta 
továbbá, hogy döntéshozatal során személyenként külön-külön kerül sor a szavazásra. Jelezte, hogy 
az előterjesztés az ülés előtt lett kiosztva.  

A   Pénzügyi Bizottság   tagjainak az alábbi személyeke  t javasolta:  

Elnök: Tolnai Sándor
Elnökhelyettes: Molnár Károly

Települési képviselők közül választott tagok: 
Czene Gyula
Gyurkó József Csaba
Homoga László
Turcsány László
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Berki Sándor
Lavrinc Klaudia
Macsuda Andrásné
Majláth Viktória
Plachy Krisztina

A döntéshozatalt követően megállapította, hogy a Közgyűlés 
• Tolnai Sándort, a Pénzügyi Bizottság elnökének 15 igen szavazattal választotta meg. 
• Molnár Károlyt, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének 15 igen szavazattal választotta meg. 
• Homoga Lászlót, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Gyurkó József Csabát, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Czene Gyulát, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Turcsány Lászlót, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Macsuda Andrásnét, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Plachy Krisztinát, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Berki Sándort, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Lavrinc Klaudiát, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Majláth Viktóriát, a Pénzügyi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

166/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  57-58.  §-aiban  foglaltak  és  az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 
58. §-a alapján 2019. október 30. napjától a Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint választja meg:

Pénzügyi Bizottság (11 fő):

Elnök: Tolnai Sándor
Elnökhelyettes: Molnár Károly
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Települési képviselők közül választott tagok:
Czene Gyula
Gyurkó József Csaba
Homoga László
Turcsány László
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Berki Sándor
Lavrinc Klaudia
Macsuda Andrásné
Majláth Viktória
Plachy Krisztina
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Az   Ügyrendi Bizottság   tagjainak az alábbi személyeket javasolta:  

Elnök: Dudás Nándor
Elnökhelyettes: Turcsány László

Települési képviselők közül választott tagok: 
Gyurkóné Kovács Krisztina
Homoga László
Molnár Károly
Tolnai Sándor

Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Balázs Zoltán
Hranek Ferenc
Korponai Tamás
Péter Istvánné
Ökrös Lászlóné 

A döntéshozatalt követően megállapította, hogy a Közgyűlés 
•  Dudás Nándort, az Ügyrendi Bizottság elnökének 15 igen szavazattal választotta meg. 
•  Turcsány Lászlót, az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesének 15 igen szavazattal választotta 

meg. 
•  Molnár Károlyt, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
•  Homoga Lászlót, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Tolnai Sándort, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Gyurkóné Kovács Krisztinát, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta 

meg.
•  Hranek Ferencet, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
•  Ökrös Lászlónét, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
•  Péter Istvánnét, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Balázs Zoltánt, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Korponai Tamást, az Ügyrendi Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

167/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  57-58.  §-aiban  foglaltak  és  az 
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Önkormányzat és Szervei  Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 
58. §-a alapján 2019. október 30. napjától a Közgyűlés Ügyrendi Bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint választja meg:

Ügyrendi Bizottság (11 fő)

Elnök: Dudás Nándor
Elnökhelyettes: Turcsány László

Települési képviselők közül választott tagok: 
Gyurkóné Kovács Krisztina
Homoga László
Molnár Károly
Tolnai Sándor
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Balázs Zoltán
Hranek Ferenc
Korponai Tamás
Péter Istvánné
Ökrös Lászlóné 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A   Gazdasági Bizottság     tagjainak az alábbi személyeket javasolta:  

Elnök: Molnár Károly
Elnökhelyettes: Dudás Nándor

Települési képviselők közül választott tagok: 
Fenyvesi Gábor
Gyurkó József Csaba
Harmos László
Szabó Csaba 
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Hannos Györgyné
Kovács Andrea
Kubovje Tibor
Lisztóczki Lászlóné
Pusztai Győző Frigyesné

A döntéshozatalt követően megállapította, hogy a Közgyűlés
• Molnár Károlyt, a Gazdasági Bizottság elnökének 15 igen szavazattal választotta meg.
• Dudás  Nándort,  a  Gazdasági  Bizottság  elnökhelyettesének  15  igen  szavazattal  választotta 

meg.
• Harmos Lászlót, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg
• Gyurkó József Csabát, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Szabó Csabát, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Fenyvesi Gábort, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Hannos Györgynét, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Lisztóczki Lászlónét, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Pusztai  Győző Frigyesnét,  a  Gazdasági  Bizottság  tagjának 15 igen  szavazattal  választotta 
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meg.
• Kovács Andreát, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Kubovje Tibort, a Gazdasági Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

168/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  57-58.  §-aiban  foglaltak  és  az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 
58. §-a alapján 2019. október 30. napjától a Közgyűlés Gazdasági Bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint választja meg:

Gazdasági Bizottság (11 fő)

Elnök: Molnár Károly
Elnökhelyettes: Dudás Nándor

Települési képviselők közül választott tagok: 
Fenyvesi Gábor
Gyurkó József Csaba
Harmos László
Szabó Csaba 
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Hannos Györgyné
Kovács Andrea
Kubovje Tibor
Lisztóczki Lászlóné
Pusztai Győző Frigyesné

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A   Népjóléti Bizottság   tagjainak az alábbi személyeket javasolta:  

Elnök: Czene Gyula
Elnökhelyettes: Fenyvesi Gábor

Települési képviselők közül választott tagok: 
Dudás Nándor
Gyurkóné Kovács Krisztina
Harmos László
Homoga László
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Bíró Ferenc
Bölcskei Józsefné 
Klajban János 
Nagyné Maruzs Ildikó
Nyitrai György 

A döntéshozatalt követően megállapította, hogy a Közgyűlés 
•  Czene Gyulát, a Népjóléti Bizottság elnökének 15 igen szavazattal választotta meg. 
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•  Fenyvesi Gábort, a Népjóléti Bizottság elnökhelyettesének 15 igen szavazattal választotta 
meg.

• Harmos Lászlót, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
•  Homoga Lászlót, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
•  Dudás Nándort, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Gyurkóné Kovács Krisztinát, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta 

meg.
• Bölcskei Józsefnét, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Bíró Ferencet, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Klajban Jánost, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Nyitrai Györgyöt, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.
• Nagyné Maruzs Ildikót, a Népjóléti Bizottság tagjának 15 igen szavazattal választotta meg.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

169/2019.(X.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57-58. §-aiban foglaltak és az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 
58. §-a alapján 2019. október 30. napjától a Közgyűlés Népjóléti Bizottságának tagjait az alábbiak 
szerint választja meg:

Népjóléti Bizottság (11 fő)

Elnök: Czene Gyula
Elnökhelyettes: Fenyvesi Gábor

Települési képviselők közül választott tagok: 
Dudás Nándor
Gyurkóné Kovács Krisztina
Harmos László
Homoga László
Nem települési képviselő közül választott tagok: 
Bíró Ferenc
Bölcskei Józsefné 
Klajban János 
Nagyné Maruzs Ildikó
Nyitrai György 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

A  megválasztást  követően  a  bizottságok  nem  képviselő  tagjai  esküt  tettek,  majd  aláírták  az  
esküokmányokat. 

7./ Javaslat tanácsnokok megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvény  szerint  a  közgyűlés  az  önkormányzati  képviselők  közül 

12



tanácsnokokat  választhat.  A  tanácsnok  felügyeli  a  képviselő-testület  által  meghatározott 
önkormányzati feladatkörök ellátását. Elmondta továbbá, hogy az érintettek nem kérték zárt ülés 
tartását.  Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  kormányzati 
kapcsolatok  és  koordinációs  feladatok  ellátásával  megbízott  tanácsnoknak  Turcsány  Lászlót, 
közbiztonsági tanácsnoknak Homoga Lászlót válassza meg. Jelezte, hogy az előterjesztés az ülés 
előtt lett kiosztva. Módosító javaslat nem érkezett az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

170/2019. (X. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 56. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján kormányzati kapcsolatokkal és koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott 
tanácsnoknak  Turcsány  László  helyi  önkormányzat  képviselőt  2019.  október  30.  napjával, 
képviselői megbízatása idejére megválasztja.  
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

171/2019. (X. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  Önkormányzat  és  Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (II.21.) rendelet 56. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján  közbiztonsági  feladatok  ellátásával  megbízott  tanácsnoknak  Homoga  László  helyi 
önkormányzati képviselőt 2019. október 30. napjával, képviselői megbízatása idejére megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: A továbbiakban felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a bizottság 
első ülését és tárgyalja meg a polgármester és alpolgármesterek illetményére, költségátalányára, és a 
polgármester  egyéb  juttatására  vonatkozó  előterjesztéseket  és  tegye  meg  az  erre  vonatkozó 
javaslatát.

A Bizottság ülésének idejére 20 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Fekete Zsolt: A szünetet követően jelezte, hogy a Közgyűlés folytatja a munkáját. Megállapította,  
hogy a jelenlévő képviselők száma 15 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

8./ Javaslat a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Fekete Zsolt: Felkérte Tolnai Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 
Jelezte, hogy az előterjesztés a napirend tárgyalásánál lett kiosztva. 
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Tolnai  Sándor:  Tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy a Pénzügyi  Bizottság megtartotta ülését.  A 11 
főből 10 fő volt jelen az ülésen, így a bizottság határozatképes volt. Elmondta, hogy a  Pénzügyi 
Bizottság 10 igen,  0  nem,  0 tartózkodás  mellett  az  előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 
polgármester  illetményének,  költségtérítésének  megállapítására  az  alábbi  határozati  javaslatot 
terjeszti a Közgyűlés elé: „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019.  
október 13. napjától Fekete Zsolt polgármester illetményét 997.200 forint/hó, költségtérítését 149.  
600 Ft/hó összegben állapítja meg. A közgyűlés Fekete Zsolt  polgármester tisztsége ellátásának  
időtartamára  engedélyezi  egy  hivatali  gépjármű  belföldön  és  külföldön  történő  hivatalos  és  
magáncélú használatát. A Közgyűlés Fekete Zsolt polgármester tisztsége ellátásának időtartamára  
mobiltelefon előfizetési díját, adatforgalmi költségeit, valamint közterheit a Polgármesteri Hivatal  
korlátlan megfizeti.” 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Az előterjesztés kapcsán Fekete Zsolt polgármester úr bejelentette személyes érintettségét.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

1  72/2019. (X. 30.) határozat  

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  13.  napjától 
Fekete  Zsolt  polgármester  illetményét  997.200,-  Ft/hó,  költségtérítését  149.600,-  Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

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

3. A Közgyűlés  Fekete  Zsolt  polgármester  tisztsége  ellátásának  időtartamára  egy  mobiltelefon 
előfizetési díját, adatforgalmi költségeit, valamint közterheit a Polgármesteri Hivatal korlátlanul 
megfizeti. 

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

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

9./ Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Tolnai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Fekete Zsolt: Felkérte Tolnai Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatot. 
Jelezte, hogy az előterjesztés a napirend tárgyalásánál lett kiosztva. 

Tolnai  Sándor:  Ismertette  a  Közgyűléssel  az  első  határozati  javaslattal  kapcsolatos  bizottsági 
döntést.  Elmondta,  hogy  a Pénzügyi  Bizottság dr.  Daniel  Zoltán alpolgármester  illetményére és 
költségtérítésére  vonatkozóan  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodás  mellett,  az  előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően az alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a  Közgyűlés  elé:  „Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. október 30. napjától Dr. Dániel Zoltán  
alpolgármester illetményét 797.740 forint, költségtérítését 119.200 Ft összegben állapítja meg. Az  
alpolgármesteri  illetményén  felül,  mivel  komplex  középfokú  B2  típusú  angol  és  német  
nyelvvizsgával  rendelkezik  -  idegennyelv-tudási  pótlék  mértéke  az  illetményalap  60%-a   -  
nyelvvizsgája alapján kétszer 23.190 Ft, azaz 46.380 Ft illeti meg.”
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A második határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság dr. Huszár Máté 
alpolgármester illetményére és költségtérítésre vonatkozóan 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 
fogadta  el  az  alábbi  határozati  javaslatot:  „Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  
Közgyűlése 2019. október 30. napjától Dr. Huszár Máté alpolgármester illetményét 797.740 forint,  
költségtérítését  119.200 Ft  összegben állapítja  meg.  Az  alpolgármestert  illetményén felül,  mivel  
komplex  középfokú B2 típusú  angol  nyelvvizsgával  rendelkezik  –,  így  esetében az  idegennyelv-
tudási pótlék mértéke az illetményalap 60%-a, 23.190 Ft illeti meg. 

Elmondta  továbbá,  hogy  a Pénzügyi  Bizottság  Pataki  Csaba  alpolgármester  illetményére  és 
költségtérítésére vonatkozó határozati javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el az 
alábbiak  szerint:„Salgótarján   Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  30.  
napjától  Pataki  Csaba  alpolgármester  illetményét  797.740  forint,  költségtérítését  119.200  Ft  
összegben állapítja meg.” 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

dr.  Dániel Zoltán,  dr. Huszár Máté és Pataki Csaba alpolgármester urak bejelentették személyes 
érintettségüket.

Fekete Zsolt: Tájékoztatásként elmondta, hogy a határozati javaslatokról külön-külön fog szavazni 
a Közgyűlés. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

173/2019. (X. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  30.  napjától  dr. 
Dániel  Zoltán  alpolgármester  illetményét  797.740,-  Ft,  költségtérítését  119.700,-  Ft  összegben 
állapítja meg. 
Az  alpolgármestert  illetményén  felül  –  mivel  komplex  középfokú  B2  típusú  angol  és  német 
nyelvvizsgával rendelkezik, így esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60 
%-a – nyelvvizsgái alapján kétszer 23.190,- Ft, azaz 46.380,- Ft illeti meg.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

174/2019. (X. 30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  2019.  október  30.  napjától  dr. 
Huszár  Máté  alpolgármester  illetményét  797.740,-  Ft,  költségtérítését  119.700,-  Ft  összegben 
állapítja meg.
Az alpolgármestert illetményén felül – mivel komplex középfokú B2 típusú angol nyelvvizsgával 
rendelkezik,  így  esetében  az  idegennyelv-tudási  pótlék  mértéke  az  illetményalap  60  %-a  – 
nyelvvizsgája alapján 23.190,- Ft illeti meg.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

175/2019. (X. 30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. október 30. napjától Pataki 
Csaba  alpolgármester  illetményét  797.740,-  Ft,  költségtérítését  119.700,-  Ft  összegben  állapítja 
meg.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

10./Javaslat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásának Társulási Tanácsába 
történő delegálásra
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  Önkormányzata  a 
jogszabályokban  előírt  szociális,  gyermekjóléti,  valamint  egészségügyi  alapellátási  feladatait  a 
Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  keretein  belül  látja  el.  A  Társulási 
Megállapodás vonatkozó rendelkezései alapján a Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok 
polgármesterei.  A képviselő-testületek  a  Társulási  Tanácsba  a  polgármester  helyett  a  képviselő-
testület  más  tagját  is  delegálhatják.  Javasolta  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  2019-2024  közötti 
önkormányzati  ciklusra  vonatkozóan  a  Társulási  Tanácsba  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata Dr. Huszár Máté alpolgármestert delegálja.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

176/2019. (X. 30.) határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2019-2024  közötti 
önkormányzati ciklusra vonatkozóan a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
Társulási Tanácsába Dr. Huszár Mátét delegálja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

11./ Jegyzői tájékoztató a képviselők egyes kötelezettségéről
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző

Fekete Zsolt: Felkérte Jegyző Asszonyt tájékoztatója megtartására. 

dr.  Romhányi  Katalin: A  napirenddel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvény  részletesen  szabályozza  a  képviselőkre  vonatkozó 
összeférhetetlenségi  szabályokat,  az  összeférhetetlenségi  eljárást,  valamint  a  vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget.
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Az  összeférhetetlenséggel  kapcsolatban  tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  képviselő  a  vele 
szemben  fennálló összeférhetetlenségi  okot  a  megválasztásától  vagy az  összeférhetetlenségi  ok 
felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.  Amennyiben ez nem lehetséges, a 
képviselő  által  tett  és  a  jogviszony  megszüntetéséről  szóló,  az  arra  jogosult  által  írásban 
megerősített  lemondó  nyilatkozatának  az  Ügyrendi  Bizottság  részére  történő  átadását  az 
összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. Ha a képviselő ezen kötelezettségének nem tett 
eleget,  bármely  önkormányzati  képviselő  vagy  bizottság  indítványára  -  az  Ügyrendi  Bizottság 
javaslata  alapján  -  a  képviselő-testület  a  következő  ülésén  határozattal  megállapítja  az 
összeférhetetlenség  alapjául  szolgáló  körülmények  fennállását,  és  kimondja  az 
összeférhetetlenséget.  Az  önkormányzati  képviselő  tisztsége  a  képviselő-testület 
összeférhetetlenséget  megállapító  határozata  -  ha  az  ellen  a  rendelkezésre  álló  határidő  alatt 
jogorvoslat  iránti  kérelemmel  nem  éltek  -  meghozatalának  napján,  jogorvoslati  kérelem 
előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 

Elmondta továbbá, hogy a képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolni köteles a vele közös 
háztartásban  élő  házas-  vagy  élettársának,  valamint  gyermekének  vagyonnyilatkozatát.  A 
vagyonnyilatkozat  tételének  elmulasztása  esetén  a  képviselő  e  tisztségéből  fakadó  jogait  nem 
gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az önkormányzati 
képviselő  vagyonnyilatkozata  közérdekből  nyilvános.  A hozzátartozók  vagyonnyilatkozata  nem 
nyilvános.  Abba csak az  Ügyrendi  Bizottság tagjai  tekinthetnek be ellenőrzés  céljából.  Az első 
vagyonnyilatkozatot a polgármesternek és a képviselőknek 2019. november 12-ig kell megtenniük.

Felhívta  a  Közgyűlés  állandó  bizottságai  nem  képviselő  tagjainak  figyelmét,  hogy  az  Mötv. 
értelmében  a  velük  szemben  fennálló  összeférhetetlenségre,  méltatlanságra  az  önkormányzati 
képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a bizottsági tag 30 
napon  belül  nem szünteti  meg  a  vele  szemben  fennálló  összeférhetetlenségi  okot,  a  képviselő-
testület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény  alapján, mint közszolgálatban 
nem álló, de testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult személyek, a 
nem  képviselő  bizottsági  tagok  szintén  kötelesek  vagyonnyilatkozatot  tenni,  mégpedig 
kötelezettségét megalapozó jogviszony létesítését követő 30 napon belül, tehát 2019. november 29-
ig. 

Az Mötv méltatlanságra vonatkozó szabályai közül a köztartozással összefüggő szabályokra tért ki. 
Elmondta,  hogy  az  Mötv.  értelmében  a  képviselő  (illetve  a  nem  képviselő  bizottsági  tag) 
megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az érintett az adatbázisba történő 
felvételére  irányuló  kérelme  benyújtásának  hónapját  követő  hónap  utolsó  napjáig  köteles  a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami 
adóhatóság  a  felvételt  követően  megállapítja,  hogy az  önkormányzati  képviselő  az  adatbázisba 
történő  felvétel  feltételeinek  nem  felel  meg,  az  adatbázisból  törli,  amelyről  írásban  értesíti  a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt. A Közgyűlés méltatlanságot megállapító határozatával a 
képviselői megbízás megszűnik. 

A képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Mötv. értelmében az önkormányzati 
képviselő eskütételét követően 3 hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett 
képzésen. Mivel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya e tekintetben a polgármesterre 
és a képviselőkre is kiterjed, a képzés költségét a helyi önkormányzat biztosítja. 
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Fekete Zsolt: Megköszönte jegyző asszony tájékoztatását. 

A továbbiakban  jelezte,  hogy két  frakció  írásban  benyújtotta  megalakulásának  dokumentumait. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2019. október 30-án 10 taggal megalakult „Salgótarján Szeretem!” 
Egyesület frakciója. A frakció tagjai Czene Gyula, dr. Dániel Zoltán, Dudás Nándor, Fekete Zsolt, 
Gyurkó József Csaba, Harmos László, Homoga László, dr. Huszár Máté, Molnár Károly,  Pataki 
Csaba.  Frakcióvezető  Molnár  Károly.  Szintén  2019.  október  30-án,  5  taggal  alakult  meg  a 
salgótarjáni Fidesz-KDNP frakciója. A frakció tagjai Fenyvesi Gábor, Gyurkóné Kovács Krisztina, 
Szabó Csaba, Tolnai Sándor, Turcsány László. A frakció vezetője Turcsány László, frakcióvezető-
helyettes Szabó Csaba. 

Az ünnepi alakuló ülés a Szózat hangjaival ért véget. 

SZÓZAT

12./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 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet október havi módosítására 
az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés 10  igen  szavazattal,  5  nem  szavazat  ellenében  az  alábbi  
rendeletet alkotta:
A 28/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13./Javaslat  a  szociális  ellátásokról  szóló  6/2015.  (II.  19.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a  Belügyminisztérium Salgótarján 
Önkormányzatát  52.670.000,-  Ft  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesítette.   A támogatás 
kizárólag  2019.  december  31.  napjáig  használható  fel.  Figyelemmel  az  önkormányzat  számára 
megállapított  rendkívüli  szociális  támogatásra,  valamint  az eddig felhasznált  összegre javasolta, 
hogy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásnál - a 
téli időszakban a magasabb rezsiköltségre tekintettel – egyszeri húszezer forint összegű támogatást 
biztosítson az önkormányzat azon háztartások részére, akik 2019. szeptember 30-án lakhatáshoz 
kapcsolódó jogosultsággal rendelkeznek.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 29/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14./Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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