
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 12-i üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  dr. Romhányi Katalin jegyző
-  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 15 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új, 18. napirendi pontként felvenni a

A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 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 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a …/2019.(…) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat a köznevelési intézményekben  biztosított  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési 
díjairól szóló 34/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

4. Javaslat a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  21/2014.  (X.2.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

5. Javaslat Salgótarján megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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6. Javaslat  az  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása,  fejlesztése, 
korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  benyújtott,  pályázó  szervezetek  támogatási 
kérelmeik utólagos jóváhagyására és tulajdonhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat a  térfigyelő  kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési 
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Tóstrand és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

9. Javaslat  az  Interreg  V-A Szlovákia-Magyarország  Együttműködési  Program  keretében 
támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

10. Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 
Salgótarján,  Vároldal  u.  2.  (16093 hrsz.-Somoskői  kultúrház)  hosszú távú használatba 
adására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

11. Javaslat  Salgótarján  férfi  kosárlabda  csapatainak  2019-2020.  évi  bajnoki  szezonra 
vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

12. Javaslat a salgótarjáni üveggyártás fenntartása céljából a TARJÁN GLASS Kft. részére 
folyósított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat a  Salgótarján,  Jókai  sor  3/A szám  alatti  lakóház  és  a  hozzá  tartozó  önálló 
helyrajzi számon nyilvántartott udvarrész értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

14. Javaslat a Salgótarjáni BOKSZ Sport Egyesület használati szerződésének módosítására
 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

15. Javaslat önkormányzati lakás Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club részére történő 
ingyenes használatba adására
 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

16. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Salgó Vagyon 
Kft. részére
 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

17. Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
 Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

18. Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

19. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Zenélő Ifjúságért Alapítvánnyal
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2



20. Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet további működtetésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

21. Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  saját  tőkéjének 
megemelésére

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

22. Javaslat a  Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató

23. Javaslat Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének módosítására és a 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző

24. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi 
munkatervére

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Zárt ülés:
25. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntető cím és 

díjak adományozására
 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy a továbbiakban a Polgármesteri Tájékoztató következik, majd Fenyvesi 
Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi Gábor: Hozzászólásában megjegyezte, hogy az elmúlt időszak hírei között olvasta Botka 
László szegedi  polgármester  tájékoztatóját,  melyet  idézett:  „A mai napon Szövetséget  kötöttünk  
egymással  hazánk  jövője  érdekében  közös  értékek  és  stratégia  mentén.  Az  a  célunk,  hogy  
Magyarország  igazságos,  szolidáris  és  szabad  otthona  legyen  minden  magyarnak.”  Áll  Botka 
László bejelentésében, illetve azzal  kommentálja a  cikk ezt a találkozót, hogy egy új szövetséget 
kötött 10 megyei jogú város polgármestere. Azzal a kérdéssel fordult Polgármester úrhoz, hogy a 
Szövetséggel  kapcsolatban   mit  lehet  tudni,  milyen  célt  szolgál,  a  Közgyűlésnek  esetleg  egy 
utólagos jóváhagyása szükséges-e ehhez,  illetve milyen típusú Szövetségről  van szó?  Hivatalos 
szövetségről van szó, mint a Megyei Jogú Városok Szövetsége, vagy egy politikai attrakció, mert 
akkor nem szaporítaná a szót erre.

Fekete  Zsolt: Válaszként  elmondta,  hogy  nem  történt  olyan  jellegű  szövetségkötés,  amihez  a 
Közgyűlés  hozzájárulására  lenne  szükség.  A  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségének 
tisztségviselőinek  mandátuma  2019.  december  12-én  lejárt,  ezért  a  választásokat  követően,  a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Szita Károly úr összehívta a Megyei Jogú Városok 
Szövetségét  és  konszenzusos  alapon  új  tisztségviselőket  választottak.  Történt  ez  úgy,  hogy  az 
önkormányzati választásokat követően 23 megyei jogú város közül, 10 megyei jogú városban civil 
polgármesterjelölt nyert. Ebből kifolyólag  ezt a 10 polgármestert  Szita Károly megkérdezte, hogy 
milyen  javaslataik  vannak  a  posztok  betöltésére.  Megjegyezte,  hogy a   Megyei  Jogú  Városok 
Szövetségénél  vannak  hagyományok,  ami  azt  jelenti,  hogy  az  elnököt  mindig  a  kormánypárt 
polgármestere adja,  a társelnököt pedig az ellenzék. A különböző pozíciókban,  bizottsági elnöki és 
albizottsági elnöki pozícióban konszenzusos döntéssel születik  eredmény.
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A továbbiakban bejelentette, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestereként a szociális 
albizottság elnöke lett a   testületben. Ezen a tanácskozáson a 10 nem kormánypárti polgármester 
megtárgyalta, hogy hova, melyik pozícióra kiket jelöl, és abban állapodtak meg, hogy városaikat 
segítik tapasztalatcserékkel, olyan jellegű törvénymódosítások kezdeményezésével, ami mind a 22 
megyei  jogú  város  életét  előrébb  tudja  vinni,  sikeresebbé  tudja  tenni.  A  kormánypárti 
polgármesterek külön frakcióban ugyanezeket a pontokat tárgyalták   meg. Megjegyezte, hogy örül 
annak, ha képviselő úr a Közgyűlésen teszi fel ezzel kapcsolatos kérdéseit,  és nem a Facebook 
oldalon jelentet meg kóbor, valóságtartalom nélküli szövegeket.

A továbbiakban Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi  Gábor: Megjegyezte,  hogy  az  alakuló  közgyűlés  óta  többször  előfordult,  hogy 
Polgármester  úr  a  válasza  mellett  egyéb,  nem  odaillő  megjegyzést  is  tett  mondandójához. 
Véleménye  szerint  maradjanak  az  eddigi  közgyűlési  hagyományoknál, mely  szerint  föltesznek 
kérdéseket,  arra  válaszolnak.  Ő  maga  sem  minősíti  senki  közgyűlésen  kívüli  munkáját,  itt  a 
közgyűlésen.

Fekete Zsolt: Válaszként elmondta,  hogy addig megjegyzéseket fog tenni,  amíg képviselő úr a 
facebook oldalán másképpen tolmácsol dolgokat.

További  hozzászólás  nem  hangozott  el.  Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  a  Polgármesteri  
tájékoztatót tudomásul vette.
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NA P I R E N D E K:

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 
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  december  havi 
módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tesz javaslatot.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  nem  
ellenében; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; 1 nem ellenében; a Pénzügyi Bizottság 7  
igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  10  igen  szavazattal,  5  nem  szavazat  ellenében  az alábbi  
rendeletet alkotta:
A 31/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának   …/2019.(…) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak 
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta  hogy  annak  érdekében,  hogy  az 
önkormányzat  2020.  évi  költségvetésének elfogadásáig tartó  átmeneti  időszak alatt  szabályozott 
körülmények  között  kerüljön  sor  a  gazdálkodás  folyamatos  vitelére,  rendelet  megalkotása 
szükséges.  A  szabályozás  rendelkezik  az  önkormányzati  feladatellátás  folyamatosságának 
biztosításáról,  illetve  feltételeket  szab  azon  feladatok  megvalósítására,  amelyek  nem  tartoznak 
közvetlenül  az  alapfeladatok  közé,  de  a  Közgyűlés  az  ezzel  kapcsolatos  kötelezettségvállalást 
fontosnak tartja.  Ezen túlmenően a rendelet felhatalmazást ad a polgármesternek azon rendkívüli 
helyzetek  kezelésére,  amely esetben  a  késlekedés  az  önkormányzatra  nézve  előnyvesztést,  kárt 
okoz.

Az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  szavazattal;  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen  szavazattal,  2  nem  
ellenében; a Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal; 1 nem ellenében; a Pénzügyi Bizottság 7  
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés  10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az  alábbi rendeletet  
alkotta:
A 32/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjairól szóló 34/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Maruzs  Viktória  intézményvezetőt.  Az 
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény alapján a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott 
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köznevelési intézményben és a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami 
szakképzési  és  felnőttképzési  szerv  által  fenntartott  köznevelési  intézményekben.  Jelenleg  a 
közétkeztetést  az önkormányzat  a  Szakácstündér  Kft.,  a  Séftündér  Kft.,  valamint  a Salgótarjáni 
Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  között  létrejött  koncessziós  szerződés  alapján 
biztosítja.  A közétkeztetést  végző cég  kérte  az  intézményi  térítési  díjak  emelését.  Indoklásában 
szerepelt,  hogy  az  elmúlt  időszakban  megváltozott  gazdaságpolitikai  döntések  miatt,  annak 
érdekében, hogy a korábban megszokott színvonalat fenntarthassák és helyi munkaerővel a jelenlegi 
struktúrában biztosíthassák  a  közétkeztetési  szolgáltatást  a  városban,  szükségessé  vált  a  térítési 
díjak  rendezése.  Az elmondottakat  figyelembe véve  2020.  január  1-jétől  az  önkormányzat  által 
biztosított  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjára  vonatkozóan  4,7  %-os  mértékű  emelés 
elfogadását javasolta a Közgyűlésnek.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal; 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 33/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Javaslat a  helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  21/2014.  (X.2.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2014-ben alkotta meg a 
helyi  járati  tanulói  bérlettámogatásról  szóló  önkormányzati  rendeletét.  Tekintettel  arra,  hogy 
Salgótarján egyes városrészei és a kötelező felvételt biztosító tagiskolák közötti nagy távolság miatt 
csak tömegközlekedés igénybevételével tudnak eljutni a gyermekek a tanintézménybe, javasolta a 
Közgyűlésnek, hogy önként vállalt szociális feladatként a 2019/2020. tanítási évben, 2020. január – 
2020. június hónapjaiban a rendeletben meghatározott feltételekkel továbbra is biztosítsa a helyi 
járati tanulói bérletek megvásárlását.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügy  
Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 34/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Javaslat Salgótarján megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy a napirend tárgyalásához meghívott vezérigazgató asszonyt nem látja az 
ülésteremben, illetve nem lát senkit a Volán részéről. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy a  VOLÁNBUSZ Zrt.  jogelődje a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt.  és  az  Önkormányzat  között  2005.  január  1.  napján  hatályba  lépett  Salgótarján  város  helyi 
közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási  szerződés 2019. december 
31-én  lejár.  A  közszolgáltatás  2020.  január  1.  napjától  történő  biztosítása  érdekében  a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-vel  folytatott  tárgyalások  eredményeképpen,  a  vonatkozó jogszabályok  adta 
lehetőségek figyelembevételével, a közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. napjáig történő 
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meghosszabbítására  tesz  javaslatot  az  előterjesztés.  A  közszolgáltatási  szerződés 
meghosszabbításával  összefüggésben  szükséges  a  közszolgáltatás   ellátásával  kapcsolatos 
megállapodások módosítása is. Jelezte, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés 
tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

204/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzat  és  a 
VOLÁNBUSZ  Zrt.  közötti  közszolgáltatási  szerződés  módosítását  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  a  helyi 
személyszállítási  közszolgáltatások  regionális  vagy  elővárosi  személyszállítási 
szolgáltatásokkal  történő  ellátására  az  önkormányzat  és  Magyarország  Innovációs  és 
Technológiai  Minisztere  között  2020.  január  1.  napjától  2020.  december  31.  napjáig 
megállapodás jöjjön létre.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat és Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztere között 2020. január 1. 
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra megállapodás jöjjön létre a helyi járati 
autóbusz-közlekedés  közigazgatási  határon  kívülre  történő  kiterjesztésére  Somoskőújfalu 
vonatkozásában.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat, Somoskőújfalu Község Önkormányzata, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. között 
2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szerződés jöjjön létre a 2019. december 31. 
napjáig hatályos szerződésben meghatározott feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  VOLÁNBUSZ  Zrt. 
Üzletszabályzatában foglaltakkal egyetért, azzal kapcsolatos észrevétele nincs.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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6./ Javaslat  az  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása,  fejlesztése, 
korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  benyújtott,  pályázó  szervezetek  támogatási 
kérelmeik utólagos jóváhagyására és tulajdonhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  TOP keretében  meghirdetett 
„Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása,  fejlesztése,  korszerűsítése”  című 
felhívásra  több  önkormányzati-  és  két  civil  szervezet  nyújtotta  be  projektjavaslatát.  Sikeres 
pályázatok esetén minden esetben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 
képező  ingatlanok  közösségi  tereinek  fejlesztése  valósulhat  meg.  A  projektek  megvalósulása 
érdekében tulajdonosi hozzájárulást kértek a pályázók.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

205/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Média 
Központ  Nonprofit  Kft.  (székhelye:  3100  Salgótarján,  Fő  tér  5.)  részére  a  „TÉR/ERŐ  – 
Kapunyitás  2020-ban”  című  támogatási  kérelem  benyújtását.  A  projekt  megvalósítását 
támogatja,  a  projekt  megvalósítását  szolgáló  Salgótarján,  Fő  tér  5.  szám  alatti  1/1 
önkormányzati tulajdonú ingatlannak (helyrajzi szám: 3748) a projekt megvalósítása céljából 
szükséges  mértékű  használatához  hozzájárul,  valamint  a  pályázat  által  előírt  fenntartási 
kötelezettség biztosításának lehetőségét nem akadályozza.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  a  Dornyay Béla  Múzeum (székhelye: 
3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  2.)  részére  a  „Alkossunk  Együtt  –  Innovatív  közösségi 
műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása,  fejlesztése,  korszerűsítése  a  Dornyay  Béla 
Múzeumban”című  támogatási  kérelem  benyújtását.  A projekt  megvalósítását  támogatja,  a 
projekt  megvalósítását  szolgáló  Salgótarján,  Múzeum tér  2.  szám alatti  1/1  önkormányzati 
tulajdonú  ingatlannak  (helyrajzi  szám:  3896/A)  a  projekt  megvalósítása  céljából  szükséges 
mértékű  használatához  hozzájárul,  valamint  a  pályázat  által  előírt  fenntartási  kötelezettség 
biztosításának lehetőségét nem akadályozza.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár 
(székhelye:  3100  Salgótarján,  Kassai  sor  2.)  részére  a  „PontNekedPont  Közösségi  tér 
kialakítása  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtárban”című  támogatási  kérelem  benyújtását.  A 
projekt megvalósítását támogatja, a projekt megvalósítását szolgáló Salgótarján, Kassai sor 2. 
szám  alatti  1/1  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannak  (helyrajzi  szám:  1787/5)  a  projekt 
megvalósítása céljából szükséges mértékű használatához hozzájárul, valamint a pályázat által 
előírt fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét nem akadályozza.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  a  Rónabányai  Baráti  Kör  Egyesület 
(székhelye:  3141  Salgótarján,  Vasas  út  1.)  részére  a  „Megújult  közösségi  tér  kialakítása 
Rónabányán!”című  támogatási  kérelem  benyújtását.  A projekt  megvalósítását  támogatja,  a 
projekt  megvalósítását  szolgáló  Salgótarján,  Vasas  út  1.  szám  alatti  1/1  önkormányzati 
tulajdonú  ingatlannak  (helyrajzi  szám:  12617)  a  projekt  megvalósítása  céljából  szükséges 
mértékű  használatához  hozzájárul,  valamint  a  pályázat  által  előírt  fenntartási  kötelezettség 
biztosításának lehetőségét nem akadályozza.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a TOP-
7.1.1-16-H-109-2  kódszámú,  „Innovatív  közösségi  műhelyek,  közösségi  terek  létrehozása, 
fejlesztése,  korszerűsítése”  című  pályázati  felhívásra  a  Zagyvaforrás  Egyesület  (székhelye: 
3141 Salgótarján, Iskola út 17.) részére a „Élményszínpad kialakítása a Bátki József Közösségi 
Házban”című támogatási kérelem benyújtását. A projekt megvalósítását támogatja, a projekt 
megvalósítását  szolgáló  Salgótarján,  Zagyva  út  3.  szám alatti  1/1  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlannak  (helyrajzi  szám:  8782)  a  projekt  megvalósítása  céljából  szükséges  mértékű 
használatához  hozzájárul,  valamint  a  pályázat  által  előírt  fenntartási  kötelezettség 
biztosításának lehetőségét nem akadályozza.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7./ Javaslat a  térfigyelő  kamerarendszer  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési 
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  térfigyelő  kamerarendszer 
működtetésére együttműködési megállapodás megkötésére került sor az Önkormányzat és a Nógrád 
Megyei  Rendőr–főkapitányság  között,  mely  alapján  2019.  évben  is  a  Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság működtette a térfigyelő kamerarendszert,  az Önkormányzat által  a rendőrség 
részére juttatott  támogatásból.  Az együttműködési megállapodás 2019. december 31.-én hatályát 
veszti,  ezért  annak 2020. január  1.  és  2020.  december 31.  közötti  időszakra történő megújítása 
szükséges.  Az  Önkormányzat  továbbra  is  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság 
közreműködésével kívánja üzemeltetni a kamerarendszert, ezért az együttműködési megállapodás 
elfogadását javasolta.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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206/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nógrád Megyei  Rendőr-főkapitányság közötti,  a  térfigyelő kamerarendszer 
2020.  évi  működtetésére  vonatkozó  együttműködési  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására a Tóstrand és környékét érintően
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2019. augusztusi és 
szeptemberi határozatai  alapján  eljárás  indult  a  településrendezési  eszközök  módosítására, 
tárgyalásos eljárásban. Az első módosítás a  Modern Városok Program keretén belül a Tóstrandi 
Sport-  és  Rekreációs  Központ  kialakításának  engedélyezését  alapozza  meg.  A Gedőci  utcai 
módosítás a 2445 és 2545 hrsz.-ú lakóterületi ingatlanokkal kapcsolatos. A partnerségi egyeztetés a 
2019.  november  5-én  megtartott  lakossági  fórumon  és  a  város  honlapján  közzétett  társadalmi 
hirdetés útján történt meg. Az állami főépítész a módosítás elfogadásával egyetértett.  A határozati 
javaslat a településszerkezeti terv, a rendelettervezet a helyi építési szabályzat módosítására irányul.
Tájékoztatta a Közgyűlést,  hogy két külön döntést szükséges meghozni. Először az előterjesztés 
határozati  javaslatáról,  majd  a  rendelet-tervezetről  kell  szavazni.  Az  előterjesztés  utólag  lett 
megküldve a Közgyűlés tagjainak.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Polgármester  úr  említette,  hogy az  Állami  Főépítész  támogatta  az előterjesztést. 
Valószínűleg  ez  a  támogatás  a  gedőci  telkekre,  a  Gedőci  út  2/a-ra,  a  2445-ös  helyrajzi  számú 
ingatlanra vonatkozik. Ugyanakkor az Állami Főépítész a rendezési terv azon módosítására, mely a 
tóstrand  rekreációs  központ  kialakítására  vonatkozik,    kikötéseket  kért,  mégpedig  azt,  hogy a 
tervdokumentációt dolgozzák át,  és számításokkal igazolják a parkolóhelyek számát. Kérdésként 
tette fel, hogy az előterjesztés alapján a Közgyűlés figyelmen  kívül hagyja az Állami Főépítész 
javaslatát és így dönt a határozati javaslatról? Nem lesznek átdolgozva  ezek a tervek? Most miről 
lesz  a  döntés?  Megteheti-e  a  Közgyűlés,  hogy  figyelmen  kívül  hagyja  a  Főépítész  javaslatát? 
Ugyanis az Állami Főépítész azt nyilatkozta, hogy a „Kormányhivatal nem kifogásolja abban az 
esetben, amennyiben a fentebb részletezett módosítások elkészülnek.”

Fekete Zsolt: Főépítész asszonynak adta meg a szót.

Angyalné  Wilwerger  Józsa:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  Állami  Főépítész  a 
tervdokumentációban  kérte,  hogy  a  parkolási  igényekről  további  részleteket  bocsásson  az 
önkormányzat  a  rendelkezésére.  A   tervdokumentáció  a  parkolásra  vonatkozóan  részletesen 
számításba vette az összes parkolási igényt, de a településrendezési eszközökön él, nem szükséges a 
teljes  mértékű  tervdokumentációt  beidézni,  mert  az  a  jövőbeli  engedélyezési  eljárásoknál 
figyelembe  lesz  véve.  Elmondta  továbbá,  hogy  az  Állami  Főépítész  úr  a  határozati  javaslatot 
előzetesen  elolvasta  és  jóváhagyta,  azaz  előzetesen  megküldte,  mielőtt  a  Gazdasági  Bizottság 
tárgyalta  volna. Így a határozati javaslat egyes pontjára vonatkozóan igenlő választ írt, a végleges 
tervdokumentációban  a  véleménye  figyelembe  lett  véve.  Kérte,  hogy  az  általa  elmondott 
magyarázatot vegyék figyelembe a döntésnél.
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Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyezte,  hogy Salgótarjánban  fejlesztés úgy 
nem valósulhat meg, hogy a fejlesztésekhez szükséges parkolási lehetőség nem biztosított, hiszen 
ha építenek egy   intézményt és nem lehet megközelíteni, akkor az gond .

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Elmondta, hogy vitatkozna Polgármester úr kijelentésével, mert a Játszóháznál 
nincsenek biztosítva a parkolási lehetőségek, de még a behajtás sem. Az egy katlan és ha tömegével 
érkeznek  a  látogatók  gépjárművel,  akkor  ott  nem  tudnak  leparkolni.  Megjegyezte,  hogy  nem 
közlekedési szakember, de úgy gondolja, hogy nem fedi a valóságot, amit Polgármester úr  mondott.

Fekete    Zsolt  :  Válaszában  megjegyezte,  ha  majd  megépül  a  Játszó ház  és  a  tereprendezés  is 
elkészült,  akkor  mind  a  Játszóház  előtt,  mind  a  Játszóház  mögött  kialakításra  kerülnek 
parkolóhelyek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

207/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a tóstrandi fejlesztési tervek 
parkolási igényének megállapítására elfogadja
1.a) a  Tóstrandi  Sport-  és  Rekreációs  Központ  előzetes  vizsgálati  dokumentációjában 

(Salgóterv Kft. 2019. április) kidolgozott parkolási igényszükséglet számítását, és
1.b) a parkolóhelyek ábrázolásának kiegészítését a településszerkezeti terv érintett tervlapján.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 15/2017. (II. 14.) határozat 
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Ez a határozat 2019. december 13-án lép hatályba.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 35/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9./ Javaslat  az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési  Program keretében 
támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat és a szlovákiai 
Gács  Község  Önkormányzata  közös  pályázatot  kíván  benyújtani  az  Interreg  kiírás  1.  prioritási 
tengely:  Természet  és  kultúra  területén  belül  megvalósuló  beruházásra.  A vezető  partner  Gács 
Község Önkormányzata lesz. A projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában álló Dornyay Béla 
turistaház kulturális és turisztikai célú belső felújítását tervezi. Az épületben a szlovák nemzetiségű 
Mustó  János  festőművész  életműve  kerül  kiállításra  állandó  tárlat  keretében,  míg  időszakos 
rendezvények, kiállítások részére külön helyiségek kerülnek kialakításra az épületben. A pályázati 
kiírás szerint 5 százalékos önerőt kell biztosítani, mely az euró árfolyamának változását figyelembe 
véve,  14.000.000 forint összeggel került  meghatározásra a 2020-as költségvetés terhére.  Jelezte, 
hogy az előterjesztés utólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.
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A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi Gábor: Megjegyezte, hogy a választások előtt az önkormányzat 30 millió  Ft-ot elköltött a 
Dornyay  Turistaházra  állagmegóvás  címszó  alatt.  Ami  elkészült  valóban  több  embernek 
megdobogtatta a szívét, mert mindenkinek valamilyen emléke fűződik a Dornyay Turistaházhoz, 
hiszen visszagondolt az ember arra, hogy fiatalkorában szánkózás alkalmával egy forró teát eltudott 
ott fogyasztani.

Korábban is jelezték, hogy 30 millió Ft-ot állagmegóvásra elkölteni teljesen indokolatlan, ráadásul a 
Dornyay Turistaháznak a jövőbeni hasznosítását is determinálja. Hozzátette, hogy valaki, akkor költ 
30 millió Ft-ot állagmegóvásra, ha vagy fogalma sincs, hogy mit akar ezzel az épülettel  kezdeni, 
vagy belátható időn belül nem tervez vele semmit. A jelenlegi pályázatnak, amit az önkormányzat 
szeretne  benyújtani,  a  „galéria  az  erdőben”  címet  is  adhatták  volna.  Véleménye  szerint  az 
INTERREG pályázatnak a megerőszakolása, hiszen ez az INTERREG pályázati  felhívás maradék 
forrásra  lett  kiírva.  Lehet  pályázni  kulturális,  vagy  természeti  örökség  hasznosítására,  vagy 
turisztikai  attrakciók  fejlesztésére.   A prioritásonként  rendelkezésre  álló  forrás,  és  a  lehetséges 
legnagyobb  projekt  méret  ismeretében  az  is  elmondható,  hogy  a  teljes  határszakaszon 
prioritásonként 4-8 pályázat nyerhet. Emiatt, a korábbi felhíváshoz képest, a feltételeket is jóval 
megszigorították  pontosan annak érdekében,  hogy fölöslegesen ne kerüljenek be nagy számmal 
pályázatok, ami túlterhelné magát a pályázati rendszert.

Kulturális  örökség  hasznosítása  esetén  olyan  kulturális  örökségi  helyszínek  fejlesztésére  lehet 
pályázatot beadni, amelyek kulturális, történelmi, vagy vallási szignifikáns értékkel bírnak. Például 
várak, kastélyok, irodalmi történelmi emlékhelyek. Úgy gondolja, hogy a Dornyaynak eddig nem 
kulturális jellegű funkciója volt, hiszen mint turistaház működött . A jelenlegi projekt célja, amire 
most benyújtja az önkormányzat a pályázatot, a kulturális és a természeti örökség  hasznosítása. Ez 
eléggé  összekuszálódott  a  pályázatban.   Ráadásul  az  előterjesztésből  nem  derül  ki,  hogy  Gács 
Önkormányzata mit szeretne megvalósítani, pedig azzal együtt kell, hogy kerek egészet alkosson ez 
a pályázat.

Azt látja, hogy megpróbálnak pályázati kiírásba belepréselni egy felújítást. Elmondta, hogy mind a 
Mustó galériával, mint pedig a Dornyay ház  felújításával egyet ért, csak ezt térben és időben egy 
helyen nem nagyon tudja elképzelni.   Az elmúlt napokban kiderült számára, hogy a  turisztikával 
foglalkozó  szakembereket,  egyesületeket  sem  kérdezték  meg  a  pályázattal  kapcsolatban. 
Visszajelzések  alkalmával  elmondták  neki,  hogy  egy  turistaházba,  akár  minden  hétvégén 
ellátogatnak a turisták, ha annak jó a kínálata , de nem valószínű, hogy egy túrázó sáros bakanccsal 
egy Galériába szeretne bemenni. Tudja, hogy büfé is fog üzemelni az épületben, de ettől függetlenül 
nem gondolná,  hogy ilyen  pályázattal  a  Dornyay  Turistaház  jövőjét  hosszú  időre  determinálni 
kellene egy galériával. Végezetül elmondta, hogy mind a két  célt támogatja, csak helyben, időben 
egy helyen nem.

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Megjegyezte,  hogy  annak  idején,  mikor  az  épület  megvásárlásáról  döntött  a 
Közgyűlés, kialakult egy polémia. Akkor feltették azt a kérdést, hogy mi a cél ezzel az épülettel?  
Polgármester  úr  akkor  azt  válaszolta,  hogy a  Novohrad-Nógrád,  a  Geopark  fogja  hasznosítani, 
turisztikai célokat fog szolgálni, szálláshelyet szeretnének kialakítani benne. Véleménye szerint az 
akkor elhangzottakhoz képest egy kicsit elkanyarodtak ettől  a céltól, ettől a  hasznosítási formától.
Ennek  a  pályázati  lehetőség  az  oka,  vagy  van  valamilyen  más  oka?  Úgy  gondolja,  hogy 
intenzívebb,    szélesebb körű turisztikai hasznosítás lenne indokolt mindamellett, hogy egy Mustó 
galériának is van létjogosultsága. A probléma a helyszínnel van. 
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Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László:    Jelezte, hogy nevezett turistaház a választókörzetében van. Visszautalt Szabó 
Csaba  és  Fenyvesi  Gábor  képviselő  úr  mondandójára  és  emlékeztette  a  Közgyűlést  arra,  hogy 
akkor, amikor az épület vásárlása volt napirenden, első körben 70 millió Ft  körül árat állapítottak 
meg, melyet sikerült 39 millió Ft-ra lecsökkenteni. Akkor mindenképp az volt a cél, hogy a Modern 
Városok  Program keretében  a  Medves  fennsík  környezetét,  Somoskőt,  Salgóbányát,  Rónafalut, 
Rónabányát összefogva turisztikai tervet készítsenek, amelyben a Dornyay turistaház hasznosítása 
is szerepelt.

Véleménye  szerint  az  eredeti  koncepciót  kellene  szorgalmazni  és  a  turistaházat  turistaházként 
üzemeltetni,  étteremmel,  büfével  és  esetleg  programokkal  együtt.  A galéria  létrehozását  is  jó 
ötletnek tartja, de ezzel az Interreges pályázattal a Modern Városok Program keretéből ki is emelték 
a turistaházat végérvényesen.

Fekete Zsolt:  Hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint semminek nem mond ellent a 
pályázaton való részt vétel. A Dornyay turistaház, mely megmentése az önkormányzatnak és a város 
lakosainak is fontos, ahogy mondják az idősebbeknek nosztalgia, a fiatalabbaknak pedig kérdőjel, 
hogy miért van ott az a romos épület. Az Önkormányzat folyamatosan, a lehetőségeket keresve azt a 
célt szeretné megvalósítani, hogy a Dornyay  volt turistaház ismét a város szolgálatába tudjon állni. 
Ezért vásárolták meg, ezért végeztek rajta állagmegóvó munkákat, és most azért pályáznak Gács 
községgel  közösen,  hogy úgy  tudják  kialakítani  a  belső  tereket,  hogy  az  alsó  részt  a  turisták 
vehessék igénybe, míg az emeleten Mustó János emlékére galéria kerüljön kialakításra. 

Elmondta  továbbá,  hogy  szálláshely  tekintetében  a  Modern  Városok  Programban 
megfogalmazódott, hogy csak magasabb színvonalú szálláshelyeket alakíthatnak ki, ennek a helye 
az eresztvényi látogatóközpont fölötti terület, amire a Modern Városok Program keretében nem lett 
volna lehetőség. Az összes rendezvénynek, illetve a havas sportot igénybe vevőknek is szolgáltatást 
nyújthatna a turistaház,  illetve azon turistáknak, akik hétvégeken látogatnának ide.  Megjegyezte 
továbbá, hogy Gács község megkereste Salgótarján Önkormányzatát. Érdekességként megemlítette, 
hogy Csontváry Gácson alkotott, festett, de eredeti végzettsége gyógyszerész volt. A 20-as években 
2 helyre adta  be kérelmét  gyógyszertár  alapításra,  Salgótarjánba és Gácsra.  Salgótarjánban nem 
kapott engedélyt gyógyszertár alapítására. Ez óriási hibának tűnik, mert most Salgótarjánnak lenne 
egy neves  festője,  így viszont  Gácsnak  lett  és  Gácson áll  az  az  épület,  ahol  lakott,  amelyben 
gyógyszertárat létesített és Gács környékén vannak azok a helyek, ahol festette képeit. Gács község 
a pályázat keretében szeretne  Csontváry emlékét megőrző, az örökséget fenntartó emléket állítani a 
festőnek. A kapcsolódási pontok miatt került képbe Salgótarján Önkormányzata, a közös pályázati 
lehetőség kihasználására. 
A múzeumnak  egy egész  életműről  szóló  képzőművészeti  alkotása  van,    amit  egyben  nem tud 
kiállítani.  Egy  20-25  képből  álló  gyűjteményről  van  szó.  Emellett  a  kulturális  események  és 
rendezvényekkel  összefüggésben  a  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzattal  is   szorosabb 
együttműködési  megállapodást   kötne  az  Önkormányzat.  Olyan  jellegű  kulturális  eseményekkel 
kapcsolatban, amelyek a mostani szlovák művészetet mutatják be Salgótarjánban, illetve  a mostani 
magyar kortárs művészetet Gácson. Mindezt úgy, hogy a Dornyay Turistaházban rendeznének a 
fiataloknak művészettörténeti előadásokat.

A Turistaház  alsó  része  pedig  a  turistáknak,  az   évente  1-2    alkalommal  megrendezésre  kerülő 
sportrendezvényeknek,   vagy  szabadidős  tevékenységnek  is  helyt  tudhatna.  Az  attrakciók  
tekintetében elmondta, hogy véleménye szerint mind a Geocsodák  Háza, mind a Látogatóközpont 
kellő mennyiségű attrakcióval rendelkezhet. A   Dornyay Turistaházban megvalósuló programokkal 
lehetne a környéket  népszerűsíteni.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.
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Turcsány  László: Kérdésként  tette  fel,  hogy  egy  pozitív  elbírálás  után  időben  ez  mit  jelent? 
Mikorra  valósulna  meg  ennek  a  kialakítása  és  működtetése?  Kapnak-e  erről  tájékoztatást  a 
későbbiekben? Javaslatként  fogalmazta meg, hogy a most  is  működő Geocsodák Házában is  ki 
lehetne alakítani Galériát.

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  természetesen,  a  képviselőket  folyamatosan 
tájékoztatják a pályázatról. Megjegyezte továbbá, hogy ezen műalkotások, képek elhelyezéséhez 
elég szigorú előírásoknak kell megfelelni. Például a levegő páratartalmának is optimálisnak kell 
lenni  a  képek  kihelyezéséhez,  illetve  egy  olyan  állandó  kiállítási  teret  kell  biztosítani,  ahol  a 
műalkotások kiállítására előírt feltételek adottak.  

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Kérdésként tette fel, hogy a turisztikai funkció miből fog állni, illetve ha szigorú 
feltételeknek kell megfelelni a kiállításhoz, akkor ki fogja ezt üzemeltetni? A  múzeum vagy esetleg 
a Geopark fogja üzemeltetni, mint turisztikai célokat is szolgáló épületet?

Fekete  Zsolt: Válaszként  elmondta,  hogy  pont  így  tervezik.  A kiállítótérnek  a   működtetője  a 
múzeum lesz. Itt nem csak kiállítások lesznek, hanem programokat is fognak szervezni. Az  épület 
alsó részét, ami a turisták számára is igénybe vehető lesz a Novohrad-Novohrad Geopark fogja 
működtetni szerves részeként a már meglévő attrakciókkal együtt. Elmondta, hogy vizesblokk lesz 
kialakítva,  büfé  fog  működni.    Az  erre  kialakított  helyen  szendvicset  lehet  enni,    a  teraszon 
szalonnát  lehet  sütni.  Véleménye  szerint  a  városnak  fontos,  emblematikus  épületét  próbálják 
megmenteni a pályázati  lehetőségekkel.  Találtak egy olyan pályázatot,  amiből az épület  további 
életét, sorsát meg tudják oldani. Megpróbálják összehozni a korábbi elképzelésekkel, viszont az is 
nagyon  fontos,  ha  elkészül,  megépül,  akkor  fenntartható  legyen.   Hiába  alakítanának  ki 
turistaszállót, ha ráfizetéses lenne. 

Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Polgármester úr által elmondottakra reflektálva jelezte, hogy valóban az a cél, hogy 
az épületet megmentsék. Egyszerű kérdéseket tesznek föl. Ha ez esetleg problémát okoz, akkor   
mondja meg, mert ők sem értik a történetet, ezért kérdeznek. Ezért szeretnének tisztán látni ebben 
az ügyben, és döntésüket a kapott válaszok alapján meghozni.

Fekete Zsolt: Ez teljesen természetes, nincs ezzel baj. A pályázat végleges tartalmához is szívesen 
veszik a javaslatokat.

A továbbiakban Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.

Fenyvesi Gábor: Jelezte, hogy nem akarja szaporítani a szót, egyetlen kérdése lenne még. Ha jól 
érti, akkor a korábbi 30 millió Ft-os állagmegóvó beavatkozás annyit takar, hogy kívülről rendbe 
tették az épületet.  Ez a végleges külső megjelenés, ez a végleges tető ami rajta van?  Ezt azért 
kérdezi, mert az épület éveken keresztül ázott hóban, fagyban, vízben, esőben, napban minden érte. 
Most  be  lett  csomagolva  az  épület.  Ehhez  már  nem fognak  hozzányúlni  csak  a  belső  tereket 
rendezik át, ha nyertes lesz a pályázat? Jelezte, hogy tényleg csak technikai jellegű kérdésnek szánta 
az érdeklődését.

Fekete Zsolt: Elmondta, hogy első  körben rengeteg szemetet, törmeléket kellett elhordani az épület 
környékéről és az épületből. Ezt követően a tetőt  hozták rendbe azért, hogy ne ázzon, ne omoljon, 
ne  porladjanak  tovább  a  falak.  Nem csak  a  külső  falak,  hanem a  belső  falak  is  nagyon  rossz 
állapotban  vannak.  Az  épület  külső  megjelenésében  fog  változni,  mert  jelen  pillanatban  csak 
befalazott ablakok vannak. Új ablakokat helyeznek be. Amennyiben a kérdés arra vonatkozott, hogy 
toldás,  bővítés  lesz-e a  felújítás  során,  akkor  arra  egyértelmű nem a válasza.  Tehát  az ablakok 
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beépítésével fog kialakulni az  új  tér.  Arra nem tud választ adni,  hogy a két épület  összekötését 
hogyan  oldják  meg.  Jelezte,hogy kamerarendszerrel  lett  ellátva  az  épület  a  további  rongálások 
megakadályozására,  illetve  azért,  hogy  az  értéktelen  csatorna  elvitelét  megakadályozzák. 
Elvégzendő feladat a közüzemi szolgáltatások kiépítése is.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot  
hozta:

208/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország  Együttműködési  Program elnevezésű  pályázat  alapján  a  Dornyai  Béla 
turistaház  (022  hrsz.)  kulturális  célú  felújítása  koncepciójú  támogatási  kérelem benyújtását,  és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázat megvalósításához 
szükséges  14.000.000  forint  önerőt  biztosítja.  A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
Önkormányzat 2020-as költségvetésébe az önerő fedezetét tervezze be.
Határidő: 2019. december 16.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

10./ Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 
Salgótarján,  Vároldal  u.  2.  (16093 hrsz.-Somoskői  kultúrház)  hosszú távú használatba 
adására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Novohrad-Nógrád  Geopark 
Nonprofit Kft. és a szlovákiai Bazin Város Önkormányzata közös pályázatot kívánnak benyújtani az 
Interreg kiírás 1. prioritási tengely: Természet és kultúra területén belül megvalósuló beruházásra. A 
vezető  partner  Bazin  Város  Önkormányzata  lesz.  A Kft.  projektjében  szerepeltetni  kívánja  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő somoskői kultúrház, Salgótarján, Vároldal u. 2. teljes felújítását, 
melyben  a  helyi  kőbányászattal  kapcsolatos  tárlatot,  kiállítást  kíván  kialakítani  és  működtetni, 
illetve az épületet a településrész kulturális és közösségi életének szolgálatába kívánja állítani. A 
pályázati kiírás értelmében a felújítással érintett épület tulajdonosával a pályázónak hosszú távú, 
legalább tíz éves időtartamra, az épület használatára vonatkozó megállapodást kell kötnie. A Kft. 
ügyvezető igazgatója kérte az Önkormányzatot, hogy a pályázatuk beadását támogassa az ingatlan 
10 évre történő ingyenes használatba adásával. Az ingyenes használatba adás feltételei fennállnak. 
Az előterjesztés utólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Tájékoztatásként  elmondta,  hogy Bazin  város  önkormányzata  -  egy bányász  település  -   azzal 
kereste  meg  Salgótarján  önkormányzatát,  hogy  INTERREG  pályázatot  szeretne  benyújtani, 
melyben partnerként megjelenne Salgótarján is, tekintettel a közös bányász múltra. Salgótarjánban a 
szénbányászat  emlékének  méltó  emléket  ad   a  külszíni  és  a  földalatti  kiállítóhely  is,  viszont 
Salgótarján külterületein a kőbányászat egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben van  megemlítve. 
Jelenleg a Geocsodák Háza ad némi betekintést a régi kőbányászok életébe. Mindenki előtt ismert, 
hogy az érintett ingatlan milyen állapotban van, ezért a pályázat kapcsán fel lehetne azt  újítani, 
mellyel a kőbányászatnak is méltó emléket állíthatnának.
Ezen túl létrehozhatnának egy  tanösvényt, hiszen Somoskő határában külszíni kőtár van kialakítva. 
Ezzel a turisztikai attrakcióval Somoskőn egy jó minőségű közösségi teret lehetne kialakítani.
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További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

209/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  támogatja  a  Novohrad-Nógrád 
Geopark Nonprofit Kft. (cg: 12-09-005768) Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Programban  megvalósuló  pályázatának  benyújtását  az  Önkormányzat  1/1  tulajdonában  lévő 
Salgótarján, Vároldal u. 2. (16093 hrsz.) ingatlan felújítására vonatkozóan, valamint az ingatlant 
2019. december 16. napjától 2029. december 15. napjáig a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft.  részére  ingyenes  használatba  adja  az  1.  melléklet  szerinti  használati  szerződés  szerint,  a 
közüzemi,  üzemeltetési  és fenntartási  költségek Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit  Kft.  általi 
megfizetése mellett.
Határidő: 2019. december 16.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

11./ Javaslat Salgótarján férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra 
vonatkozó támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy az  Önkormányzat,  a  vonatkozó 
jogszabályok alapján, kiemelten támogatja a kosárlabda sportágat. A Közgyűlés novemberi ülésén 
jóváhagyta a kosárlabda csapatokat működtető Beszterce Kosárlabda Klub egyesület és Sport Salgó 
Szervező és Szolgáltató Kft. támogatását a 2019-2020-as bajnoki szezonra vonatkozóan. Tekintettel 
arra, hogy pénzbeni támogatásban mindkét szervezet részesül, két támogatási szerződés megkötése 
szükséges, ezért indokolt a döntés módosítása. Az előterjesztés utólag lett megküldve a Közgyűlés 
tagjainak.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Jelezte, hogy technikai jellegű észrevételt tesz. A Közgyűlés novemberi ülésén hozta 
meg a 195/2019-es számú határozatát, melyet a mai előterjesztés határozati javaslatának 5-ös pontja 
hatályon  kívül  helyez.  Ugyanakkor  a  költségvetési  táblázat  szerint  a  Közgyűlés  195/2019-es 
határozata alapján 2 millió Ft-ot utaltak a Sport Salgó Szervező Kft.-nek. Ez a  határozat  valójában 
a Beszterce Kosárlabda Klubra  vonatkozott. Kérte nézzék meg, hogy paritásban van-e egymással a 
két döntés?

Fekete Zsolt:   Jegyző asszonynak adta meg a szót.

dr.  Romhányi  Katalin: Jelezte,  hogy  a  képviselő  úr  által  hivatkozott  határozat  a  novemberi 
Közgyűlésen  módosítva  lett,  így  nem  az  Egyesület,  hanem  a  Sport  Kft.  kapta  a  pénzügyi  
támogatást.  A 195-ös határozatot  pedig a  mai  határozattal  helyezik  hatályon kívül,  így rendben 
vannak a döntések.

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

Tolnai  Sándor: Megjegyezte,  hogy  a  támogatási  megállapodásban  évek  óta  szerepel  a 
Sportcsarnok padlójának a felújítása. A mostani előterjesztésben szintén szerepel egy dátum. Ez 
változott a támogatási szerződésben? Tehát eszerint a kötelezettség 2020-ig áll fenn, vagy a korábbi 
években is ez a dátum szerepelt?
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Fekete Zsolt:  dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót.

dr. Dániel Zoltán: Hozzászólásában bejelentette személyes érintettségét. Ezt követően tájékoztatta 
a  Közgyűlést,  hogy  valóban  egy   évvel  meghosszabbították  a  Sportcsarnok  padló-  és  világítás 
cseréjének  a  határidejét.   A TAO  programban  lehetőség  van  arra,  hogy ezt  a  következő  évben 
valósítsák meg.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  13  igen  szavazattal,  1  nem  ellenében,  1  
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

210/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja,  hogy  az 
önkormányzat  14.000  e  Ft  önkormányzati  költségvetési  támogatást  nyújtson  a  Sport  Salgó 
Szervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Sportszervezet) részére az NB I/B-ben szereplő 
felnőtt  férfi  és  az  utánpótlás  csapatainak  a  2019-2020-as  kosárlabda  bajnokságban  való 
szerepléséhez. Az önkormányzat 4.000 e Ft-ot a 2019. évi költségvetés és 10.000 e Ft-ot a 2020. 
évi költségvetés terhére biztosít.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  melléklet  szerinti  Támogatási  Szerződés 
aláírására.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Beszterce Kosárlabda Klub 
részére  2019.  augusztus  15-től  2020.  augusztus  15-ig  heti  15  óra  térítésmentes 
létesítményhasználatot  biztosít  a  Városi  Sportcsarnokban,  illetve  hozzájárul,  ahhoz,  hogy  a 
Beszterce Kosárlabda Klub a Sportszervezettel kötött külön megállapodás alapján legfeljebb heti 
12 órában térítésmentes létesítményhasználatot biztosítson a Sportszervezet részére.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés  hozzájárul,  hogy amennyiben  a  Közgyűlés  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub  férfi 
kosárlabda  csapatainak  2017-2018.  évi  bajnoki  szezonra  vonatkozó  támogatásáról  szóló 
181/2017.  (IX.26.)  határozatának  3.  pontjában,  illetve  a  198/2018.  (XII.20.)  határozat  1. 
pontjában meghatározott fejlesztéseket az Egyesület 2020. szeptember 30-ig megvalósítja, abban 
az esetben a 2. pontban meghatározott térítésmentes létesítményhasználat 2024. augusztus 15-ig 
meghosszabbodik.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Amennyiben  a  Beszterce  Kosárlabda  Klub  sportfejlesztési  programja  keretében  a  Városi 
Sportcsarnok  nagy  termének  teljes  padló  cseréjét  és  világításának  korszerűsítését  2020. 
szeptember  30.  napjáig  olyan  okból,  amelyért  az  Egyesület  felelős  nem  valósítja  meg,  az 
Egyesület 2019. augusztus 15-től 2020. augusztus 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan a piaci 
alapú bérleti díjat utólag köteles megfizeti.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  2.  melléklet  szerinti  Támogatási  Szerződés 
aláírására.
A Közgyűlés  felkéri  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját, hogy a térítésmentes létesítmény használatról szóló szerződést kösse meg.
Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű
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5. A Közgyűlés a 195/2019. (XI.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat a salgótarjáni üveggyártás fenntartása céljából a TARJÁN GLASS Kft. részére 
folyósított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta,  hogy a Közgyűlés 2019. március 28-i 
ülésén jóváhagyta a salgótarjáni üveggyártás megtartása érdekében a TARJÁN GLASS Kft. részére 
történő  20.000.000  Ft  kamatmentes  kölcsön  folyósítását  2019.  december  31-ei  visszafizetési 
határidővel.  Terveknek  megfelelően  a  FLEX-COOP  Kft.  az  előzetes  egyeztetések  alapján 
folyósítandó állami támogatásból kívánta visszafizetni a megkapott kamatmentes kölcsönt, azonban 
a  támogatás  megítélésére  a  társaságon kívül  álló  okból  idáig  nem került  még sor,  így a  2019. 
december 31-ei visszafizetési határidőt tájékoztatásuk szerint nem áll módjukban teljesíteni. Ebből 
az okból kérik a határidő 2020. december 31-re történő meghosszabbítását. A Kft. a korábbi kölcsön 
visszafizetési  határidejének  meghosszabbítása  mellett  újabb  15  millió  forint  kölcsönkérelemmel 
fordult  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  felé.  Kérelmében  ismertette,  hogy  az 
üvegolvasztó kemence miatti magas veszteség és árbevétel kiesés, a jelenlegi szakaszos üzemelésű 
kemence  nem  megfelelő  üvegminőség  állításához  és  végső  soron  a  Kft.  kritikus  helyzetének 
kialakulásához vezetett.  Az elmondottakra tekintettel kérte a Közgyűlést a Tarján Glass Kft.-nek 
nyújtott 20 millió forintos kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására, valamint újabb 
15 millió forint kamatmentes kölcsön nyújtására. Jelezte, hogy az előterjesztés kiegészítése utólag 
lett megküldve a Közgyűlés tagjainak. Kérte, hogy a Közgyűlés a kiegészítésben szereplő határozati 
javaslatról hozzon döntést.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

211/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 34/2019. (III.28.) határozat 1. 
pontja első mondatát a következőképpen módosítja:
„Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  salgótarjáni 
üveggyártás  megtartása  érdekében  a  TARJÁN  GLASS  Kft.  részére  történő  20.000.000  Ft 
kamatmentes kölcsön folyósítását 2020. december 31-i visszafizetési határidővel.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  salgótarjáni 
üveggyártás  megtartása  érdekében  a  TARJÁN  GLASS  Kft.  részére  történő  15.000.000  Ft 
kamatmentes kölcsön folyósítását 2021. december 31-i visszafizetési határidővel. A Közgyűlés 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  kölcsön  kifizetésére  és  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére,  valamint  a  kölcsönszerződés  aláírására.  A  kölcsön  nyújtásának  fedezete  az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének az egyéb működési céltartalék kiadási előirányzatán 
rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat-rendezésre 
tekintettel az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását a testület következő ülésén 
terjessze elő.
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Határidő:
- a kölcsönszerződés aláírására: 2019. 12. 16.
-a költségvetési rendelet módosítására: a Közgyűlés következő ülése
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  és  a  kormányzati  kapcsolatokkal  és  koordinációval 
kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott tanácsnokot arra, hogy a 1388/2017 (VI.27.) Korm. 
határozat 2. d) pontjára tekintettel az öblösüveggyártás megmentése, valamint a Tarján Glass 
Kft.  fennmaradása  érdekében  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztériumot  haladéktalanul 
keresse fel ismételten.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester, Turcsány László tanácsnok

13./ Javaslat a  Salgótarján,  Jókai  sor  3/A szám  alatti  lakóház  és  a  hozzá  tartozó  önálló 
helyrajzi számon nyilvántartott udvarrész értékesítésre történő kijelölésére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi 
a Salgótarján, Jókai sor 3/A. szám alatti, 46 m2 alapterületű lakóház és a hozzá tartozó udvar. Az 
ingatlanra vételi szándék érkezett, ezért az ingatlankezelő független értékbecslővel meghatároztatta 
a  forgalmi  értéket.  A lakóház  forgalmi  értéke  áfa  mentes  360.000.-  Ft,  a  hozzá  tartozó  udvar 
forgalmi értéke áfa mentes 60.000.- Ft, összesen 420.000.- Ft. A határozati javaslat az ingatlanok 
nyílt pályáztatás útján, forgalmi érték alapján, a megajánlott vételár egyösszegű megfizetése mellett, 
a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére történő értékesítésre tesz javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Elmondta,  hogy a napirendet  támogathatónak tartja.  Jelezte,  hogy bár nem a 
napirendhez  kapcsolódik,  de  egy kérdéssel  él  a  Salgó Vagyon Kft.  igazgatója  felé.  A rónafalui 
kultúrotthon értékesítése a cég honlapján szerepel. Valóban eladják a Kultúrotthont?

Fekete Zsolt: Ügyvezető Igazgató úrnak adta meg a szót.

Méhes András: Elmondta,  hogy a  Kultúrotthon életveszélyes  állapotban van,  a  rendbehozatala  
rendkívül költséges lenne ezért,  a Közgyűlés döntött  annak értékesítéséről.  Ezzel párhuzamosan 
megvásárlásra került az ún. Kilátó Kocsma, ahova áthelyezték a   korábbi Kultúrházat és közösségi 
teret.  A döntéssel egyidejűleg több érdeklődő volt a régi kultúrház megvásárlására, többek között a 
telekszomszéd is. A hirdetésre akkor pályázat nem érkezett. Most ismételten meghirdették. Bíznak 
benne, hogy lesz rá jelentkező.

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

Turcsány László: Megköszönte a választ.

Fekete Zsolt: Meglepte a kérdés, mert az értékesítés egyeztetve lett.  A Kultúr ingatlanrész, ami 
ráadásul úszótelken van, tehát már a mellette lévő teraszrész sem az Önkormányzat tulajdona.
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

212/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarján  12303  hrsz.-ú, 
természetben  Salgótarján,  Jókai  sor  3/A.  szám alatti,  46  m2 alapterületű  lakóház  megnevezésű 
ingatlant és a hozzá tartozó 12293 hrsz.-ú kivett udvar megnevezésű ingatlan 6144/79776 tulajdoni 
hányadához tartozó  269 m2 területrészt  értékesítésre  kijelöli  nyílt  pályáztatás  útján,  áfa  mentes 
420.000.- Ft induló vételár megajánlásával az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás 
céljára  szolgáló  helyiségek  elidegenítésének  szabályairól  szóló  12/1994.(VI.6.)  önkormányzati 
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, valamint a 25. § (2)-(3) bekezdéseire tekintettel.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját  a nyílt  pályáztatás útján 
történő  meghirdetésre  és  a  legjobb  ajánlatot  tevő  pályázóval  történő  adásvételi  szerződés 
megkötésére, az adásvétel lebonyolítására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója

14./ Javaslat a Salgótarjáni BOX Sport Egyesület használati szerződésének módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni BOX Sport Egyesület 
képviselője azzal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, hogy az Önkormányzat és a Salgótarjáni BOX 
Sport Egyesület között a Salgótarján, Fő tér 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 
vonatkozóan  létrejött  használati  szerződésben  a  felújítási  munkák  befejezésére  meghatározott 
időpont meghosszabbításra kerüljön 2020. december 31. napjára, tekintettel arra, hogy az Egyesület 
a  helyiségek  felújítását  támogatási  szerződés  keretében  pályázati  forrásból  kívánja  elvégezni, 
azonban a támogatás összege még nem áll az Egyesület rendelkezésére.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági  
Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Turcsány László: Elmondta,  hogy a Pécskő Kávéházat továbbra is  alkalmatlannak tartja  boksz 
edzésekre. Javasolta a Modern Városok Program keretében megépülő besztercei sportcentrumban 
kiegészítő létesítmény létrehozására, ahol ezeket az edzéseket meg lehetne tartani. Polgármester úr 
elmondta, hogy   a szövetség elnöke jónak találta a helyet. Ezzel továbbra is vitatkozik. Emlékeztette 
Polgármester urat, hogy amikor ez a vita egyszer már lezajlott, akkor Polgármester úr azt mondta, 
hogyha ez év végéig nem teljesítik  az önkormányzat  kérését,  akkor a dolgot  lezártnak tekintik. 
Hangsúlyozta úgy látja, hogy a városnak van hajlandósága   és tényleg szeretne tenni valamit az 
ökölvívó  sportért ,  hiszen  Botos  András  is  hazajött,  és  Botos  Tibornak  is  találtak  megoldást. 
Ugyanakkor  az edzések, a tagolt egyesületek összevisszasága az, hogy 4-5 egyesület működik, az 
egységet nem erősíti. Véleménye szerint ennek a dolognak a végére pontot kell tenni, és ha nem 
valósítják meg 2020. december 31-ig, akkor le kell zárni az ügyet. Mindezt nem azért mondja, hogy 
az ökölvívást ellehetetlenítsék, hanem azért, hogy találjon megoldást a város, találjon megoldást az 
egyesület. Ha a labdarúgást, kosárlabdát tudja támogatni az önkormányzat, akkor ezt a sportágat is 
kellene.  

Fekete  Zsolt: Nem  gondolta,  hogy  ezen  napirendi  pontnál  megint  kinyitnak  bezárt  kapukat. 
Szívesen mondaná,  hogy itt  a  vége,  ha  a  belvárosban már több,  mint  egy évtizede üresen  álló 
ingatlan  hasznosítására  sorban  állnának  a  jelentkezők.  Jelezte,  hogy az  országos  sport  szakmai 
szakemberekkel  nem  vitatkozik,  mert  nincs  rálátása  a  sportra.  Úgy  gondolja,  hogy  olyan 
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szaktekintélyek,  akiknek  hinni  lehet.  Nem  tudja  megoldani,  hogy  a  városban  működő 
sportszervezetek  egyezséget  kössenek.  Az  egyesületnek  több  helyet  felajánlottak  a  városban. 
Minden  sportegyesületnek,  minden  civil  szervezetnek  belvárosi  ingatlan  kell.  Azért  javasolja 
fenntartani  a  megállapodást,  mert  a  tárgyalások  arról  is  szóltak,  hogy a  helyiség  környékét  is 
rendben tartják. Azt a területrészt, amit jelenleg illemhelynek használnak egyesek.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Jelezte, hogy Szabó Csaba képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 14  
fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

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

213/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  jóváhagyja  a  121/2018.(VI.28.) 
határozat alapján jóváhagyott, a Salgótarjáni BOX Sport Egyesülettel kötött használati szerződés 
módosítását az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

15./ Javaslat önkormányzati lakásoknak a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club részére 
történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy dr. Huszár Máté alpolgármester úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő  
képviselők száma 13 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club elnöke 
írásban kereste  meg a bérbeadó Salgó Vagyon Kft.-t,  hogy az Önkormányzat  tulajdonában álló 
Erzsébet tér 2. 7/1. szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszonyt 2020. december 31. napjáig - 
ingyenes használattal,  a használó közüzemi díj fizetése mellett – hosszabbítsa meg az Egyesület 
igazolt játékosainak további lakhatása érdekében. Az Egyesület, a hivatkozott lakás jogviszonyának 
meghosszabbítása mellett  további  három önkormányzati  tulajdonú,  Salgótarján Erzsébet  tér  1-2. 
szám alatti épületben található lakás ingyenes használatba adását kérte, 2020. január 1. napjától 
2020. december 31. napjáig tartó meghatározott időtartamra, a közüzemi költségek Egyesület általi 
megfizetése mellett. Jelezte, hogy az előterjesztést pótlólag kapták meg a Közgyűlés tagjai.

A Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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214/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Strandépítők 
Kézilabda Club részére meghosszabbítja a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Erzsébet tér 2. 7/1. szám alatti lakásra 
fennálló  bérleti  jogviszonyát  2020.  december  31.  napjáig  –  ingyenes  használattal,  a  bérlő 
közüzemi  díj  megfizetése  mellett  –  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  igazolt 
játékosainak további lakhatása érdekében.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

2. A Közgyűlés a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club részére 2020. január 1. napjától 2020. 
december  31.  napjáig  tartó  meghatározott  időtartamra  további  három,  önkormányzati 
tulajdonban lévő, Salgótarján, Erzsébet tér 1-2. szám alatti épületben található lakást ad ingyenes 
használatba,  azzal,  hogy a közüzemi költségeket  a  Salgótarjáni  Strandépítők Kézilabda Club 
fizeti meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

16./ Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás ingyenes használatba adására a Salgó Vagyon 
Kft. részére
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgó  Vagyon  Kft.  a 
lakásingatlanok kezelését az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között 2001. augusztus 6-án 
kelt, határozatlan időre szóló, megbízási szerződés alapján látja el. A Salgó Vagyon Kft. az Erzsébet 
tér 1-2. szám alatti épületben gondnokot foglalkoztat, aki nem csupán a Garzon épület gondnoki 
teendőit  látja  el,  hanem  más  lakások  és  nem  lakás  célú  helyiségek  gondnoki  feladatait  is.  A 
Közgyűlés  ingyenesen  biztosította  erre  a  célra  a  Salgótarján,  Erzsébet  tér  1.  1/1.  számú 
önkormányzati  tulajdonú lakást  2018.01.01 –  2019.12.31.  között  meghatározott  időtartamra.  Az 
önkormányzati vagyonkezelő cég továbbra is igényt tart további 2 évre az ingatlanra, a feladatok 
folyamatos,  zavartalan  ellátásának  biztosítása  érdekében  a  közüzemi  költségek  kérelmező  által 
történő megfizetése mellett.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21  5  /2019. (XII. 12.) határozat  

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzati  tulajdonú 
Salgótarján, Erzsébet tér 1. (hrsz.: 3893/A/12) 1/1. szám alatti, 29 m2 területű, lakás megnevezésű 
ingatlanát 2020. január 1.  napjától  2021. december 31.  napjáig terjedő határozott  időre a Salgó 
Vagyon Kft. részére ingyenes használatba adja az 1. melléklet szerinti ingyenes használati szerződés 
keretében.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  az ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó 
szerződés aláírására.
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Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Fekete Zsolt, polgármester

17./ Javaslat behajthatatlan díjkövetelések leírására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
bérbeadással  hasznosított  ingatlanok analitikus  nyilvántartásának 2019.  évi  felülvizsgálata  során 
megállapítást nyert, hogy a hátralékos állományból 14.100.082,- Ft összegű követelés a vonatkozó 
jogszabályok  alapján  behajthatatlannak  minősíthető.  A számvitelről,  valamint  az  államháztartás 
számviteléről szóló jogszabályok alapján a Salgó Vagyon Kft. kéri  ezen összegek behajthatatlan 
követelésként  történő leírását,  mivel  behajthatatlan  követelés  a  mérlegben nem mutatható  ki.  A 
vagyonrendelet  alapján  az  500.000  Ft  feletti  követelések  leírásához  a  Közgyűlés  jóváhagyása 
szükséges.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal támogatta az előterjesztést; a Pénzügyi Bizottság 9 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21  6  /2019. (XII. 12.) határozat  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény  65.  §  (7)  bekezdésében  foglaltak  alapján  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  ingatlanokkal  kapcsolatos  lakossági  lakbér-  és  közüzemi  díj  hátralékos 
állományából  –  a  mellékletben  részletezett  –  14.100.082,-  Ft  összegű  behajthatatlan  követelés 
leírásra kerüljön.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

A továbbiakban jelezte, hogy szünetet rendel el. 

SZÜNET

Fekete  Zsolt: Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  13  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés  
határozatképes.

18./ Javaslat a „Szakembereket Salgótarjánba!” programra beérkező kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a „Szakembereket Salgótarjánba!” 
program célja, hogy a szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánban letelepedve a város fejlődése 
érdekében kamatoztathassák.  Az elmúlt időszakban két pályázat érkezett, Tóth Krisztián és Bodó 
Balázs régész-muzeológusok pályázatai.  A Bizottság javaslata alapján mind Tóth Krisztián, mind 
pedig Bodó Balázs pályázatát  támogatta,  és javasolta a Közgyűlésnek a  pályázatok elfogadását. 
Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a két pályázóról külön-külön kell a döntést meghozni.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést; a Népjóléti Bizottság 9 igen  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

217/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe  véve  –  Tóth  Krisztián  (született:  …......................................................  lakóhelye: 
….....................................................)  szám  alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!” 
program  keretében  benyújtott  pályázatát  támogatja,  valamint  jóváhagyja  Tóth  Krisztián  és 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  kötendő  támogatási  szerződést  az  1. 
melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

218/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe véve  –  Bodó Balázs  (született:  …................................  lakóhelye:  ….................... 
….......................)  szám  alatti  lakos  a  „Szakembereket  Salgótarjánba!”  program  keretében 
benyújtott pályázatát támogatja, valamint jóváhagyja Bodó Balázs és Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést az 1. melléklet szerint.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni  Önkormányzati  Vagyonkezelő  és 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgat

19./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Zenélő Ifjúságért Alapítvánnyal
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent Zabari Angélát az Alapítvány képviseletében. Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  kiemelten  támogatja  azon 
szervezeteket,  amelyek  részt  vesznek  az  ágazati  jogszabályok  szerinti  közművelődési 
alapszolgáltatások megszervezésében és biztosításában. Javasolta, hogy ezen feladatellátás céljából 
az  Önkormányzat  kössön  közszolgáltatási  szerződést  a  salgótarjáni  székhelyű  Zenélő  Ifjúságért 
Alapítvánnyal.  Az  1991-től  működő  Alapítvány  közhasznú  jogállású.  Az  Alapítvány  eddigi 
tevékenységével is sokat tett Salgótarján kulturális életének gazdagítása, a zenei ismeretterjesztés és 
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a zenei kulturális örökség megóvása érdekében. A 2020-ban 65. jubileumi tanévében járó Váczi 
Gyula Alapfokú Művészeti Iskola kamarazenei, zenekari csoportjainak működtetése és az ifjúság 
zenei  nevelésének  sokrétű  elősegítése  is  kiemelt  célja  a  szervezetnek.  Az  Alapítvány  és  az 
Önkormányzat  egyeztetéseket  folytatott  a  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről.  A tervezett 
közszolgáltatási szerződés 2020. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő határozott időtartamra 
szól és annak lejárata után meghosszabbítható, a szerződő felek újbóli megállapodásával.

Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai Sándor: Megjegyezte, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy a „szerződés időtartama alatt 
a  3.  pontban  meghatározott  feladatok  elvégzéséhez  az  önkormányzat  a  tárgyévi  költségvetési 
rendeletében meghatározott költségvetési támogatást biztosít, melyet évente 2 egyenlő részletben 
átutal  az  alapítvány  számlájára”.  Ez  része  a  szerződésnek?  Kérdésként  tette  fel,  hogy  milyen 
összegről van szó? 

dr.  Romhányi  Katalin:  Elmondta,  hogy folyamatban van a  2020-as  költségvetés  előkészítése, 
melyben meghatározásra kerül az összeg az Alapítvánnyal történt egyeztetésnek megfelelően.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

219/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános könyvtári  ellátásról és a közművelődésről szóló az 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) 
bekezdésében  és  80.  §-ában,  valamint  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az 
önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 26/2000. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. 
§-a (1) bekezdése c) pontjában, a 6.  §-ában, továbbá a 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
jóváhagyja  A  Zenélő  Ifjúságért  Alapítvánnyal  (székhelye:  Salgótarján,  József  Attila  út  2/A.; 
nyilvántartási  száma:  12-01-0000043;  adószáma:  19161172-1-12)  megkötendő,  az  1.  melléklet 
szerinti közszolgáltatási szerződést.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

20./ Javaslat a 24. számú felnőtt háziorvosi körzet további működtetésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  24.  számú  felnőtt  háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak vállalkozás keretében történő működtetésével az Önkormányzat Dr. 
Ferkó Attila György vállalkozó orvost bízta meg. Dr. Ferkó Attila írásban tájékoztatta, hogy 2020. 
január  1-jétől  a  körzet  működtetését  nem vállalkozó  orvosként,  hanem egy gazdasági  társaság 
keretein belül szeretné folytatni. A Kft. képviseletében az önálló orvosi tevékenységet továbbra is ő 
végzi majd, a körzet működtetése továbbra is a jogszabályoknak megfelelően történik.
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 
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Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

220/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 24. számú felnőtt háziorvosi 
körzet  háziorvosi  feladatainak  ellátására  vonatkozóan  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  és  Dr.  Ferkó  Attila  György  vállalkozó  orvos  között  2000.  november  30-án 
létrejött  34.554/2000.  számú  megbízási  szerződés  közös  megjegyezéssel  történő 
megszüntetéséről szóló szerződést az 1. melléklet szerint jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a 2. 
pont szerinti szerződéskötésre sor kerül.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés  a  24.  számú (3100 Salgótarján,  Úttörők u.  3/A.  szám alatti)  felnőtt  háziorvosi 
körzet  működtetésére  vonatkozó,  az  Önkormányzat  és  a  Helyijarat.net  Sajtó  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  (3100  Salgótarján,  József  Attila  út  27.)  között  kötendő  feladat-ellátási 
szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  az 1. és a 2. pontban meghatározott  szerződések 
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

21./ Javaslat  a  Salgótarjáni  Rendezvény- és  Médiaközpont Nonprofit  Kft.  saját  tőkéjének  
megemelésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  Balogh  Katalint,  a  REMEK  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2018.  áprilisi 
határozatával  döntött  a  Salgótarjáni  Közművelődési  Kft.  szétválásáról.  Szétváláskor  a 
Közművelődési  Kft.  kötelezettségeiből  a  REMEK  Kft.-hez  került  egy  52.000  eFt  összegű, 
távhőszolgáltatás ágán kifizetetlen számla állomány, mely azóta sem lett rendezve. A REMEK Kft. 
saját  erőből  a  fennálló  kötelezettséget  nem  tudja  kifizetni,  ezért  javasolta,  hogy  a  Közgyűlés 
tőkeemelést  hagyjon jóvá a  Kft.  részére.  Jelezte,  hogy az  előterjesztést  pótlólag küldték meg a 
Közgyűlés tagjainak. 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal  
támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés  9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett  az 
alábbi határozatot hozta:
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221/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése,  mint  alapító,  a  Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. törzstőkéjét 100 eFt-tal, azaz egyszázezer forinttal 
felemeli  3.100 eFt-ra,  azaz hárommillió-egyszázezer forintra.  A törzstőke felemelése 100 eFt 
készpénz, mint pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg a társaság számlájára 
történő utalással. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint alapító jogosult, a Közgyűlés harmadik személyt nem jelöl ki a pénzbeli 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje: 
2019. december 27. A törzstőke felemelésének pénzügyi fedezete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2019. december 27.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  alapító  a  Salgótarjáni 
Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  tőketartalékát  az  1.  pontban  meghatározott 
törzstőke emeléssel egyidejűleg 51.900 eFt, azaz ötvenegymillió-kilencszázezer forint készpénz, 
mint  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  teljesítésével  felemeli.  A pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás 
teljesítésének határideje: 2019. december 27. a társaság számlájára történő utalással. A saját tőke 
felemelésének pénzügyi fedezete az önkormányzat 2019. költségvetésében rendelkezésre áll. A 
Közgyűlés, mint alapító elrendeli a pénzbeli vagyoni hozzájárulás tőketartalékba való helyezését.
Határidő: 2019. december 27.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  alapító  a  Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a melléklet szerint 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése,  mint  alapító  utasítja  a 
Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a 
változásbejegyzési eljárással kapcsolatos intézkedéseket a cég jogi képviselőjén keresztül tegye 
meg.
Határidő: 2020. január 11.
Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

22./ Javaslat a  Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés 
megkötéséhez történő jóváhagyás megadására

Fekete  Zsolt:  Köszöntötte  az  ülésen  jelenlévő  Dombovári  Edina  ügyvezető  igazgatót. Az 
előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  által 
bonyolított  közfoglalkoztatási  programok  zökkenőmentes  biztosítása,  az  év  közben  esetlegesen 
felmerülő likviditási problémák elkerülése folyószámlahitel igénybevételével biztosítható. Kérte a 
Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak támogatására.

A Gazdasági Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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222/2019. (XII. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  hozzájárul  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. K&H Banknál történő 20.000 eFt összegre szóló, 2020. december 
31.  napján  lejáró  folyószámlahitel  felvételéhez  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1. 
mellékletét képező komfortlevél aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

23./ Javaslat Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  belső  ellenőrzési 
tervének módosítására és a 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin jegyző

Fekete Zsolt: Az előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítását és 
a 2020. évi belső ellenőrzési terv javaslatát tartalmazza. Az éves terv a korábbi évekhez hasonlóan a 
hatályos  jogszabályi  előírások,  és a  Pénzügyminisztérium által  kiadott  irányelvek alapján került 
kidolgozásra.

A Gazdaság Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

223/2019. (XII. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési  szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi  belső  ellenőrzési  terve  1-4. 
táblázatainak módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervét a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2020. január 1.
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző

24./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi 
munkatervére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  SZMSZ 17.  §-a  alapján  a 
Közgyűlés félévenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját.  A munkaterv tervezetét a 
polgármester  irányításával  a  jegyző állítja  össze és  a  polgármester  terjeszti  a  Közgyűlés  elé.  A 
beérkezett javaslatokat figyelembe véve az előterjesztésben azok a napirendek szerepelnek, amelyek 
tárgyalását  jogszabály  teszi  kötelezővé,  illetve  amely  témákban  a  döntéshozatal  időpontja  a 
munkaterv  készítésekor  már  ütemezhető.  A munkaterv  tervezetét  szakmai  egyeztetést  követően 
nyújtja be jóváhagyásra a Közgyűlés elé.
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