
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. január 30-ai üléséről.

Jelen voltak:
1.  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2.  dr. Romhányi Katalin jegyző
3.  dr. Varga Tamás aljegyző
4.  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
5.  önkormányzati cégek vezetői
6.  intézményvezetők
7.  meghívott vendégek
8.  érdeklődő állampolgárok
9.  a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  közszolgáltatást  végző cégek,  a 
Hivatal képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő és a meghívott 
vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  15  tagjából  13  fő  van  jelen,  a  Közgyűlés  határozatképes.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dudás Nándor képviselő úr egészségügyi okok miatt nem tudott  
részt venni a Közgyűlés munkájában.

Mielőtt  a  munkát  megkezdték,  tájékoztatta  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  Turcsány  László 
önkormányzati  képviselő  2020.  január  20.  napján  kelt  írásbeli  nyilatkozatával  önkormányzati 
képviselői mandátumáról lemondott. 

A választási eljárásról szóló törvény alapján a Helyi Választási Bizottság január 24-ei ülésén hozott 
határozatában  Salgótarján  3.  számú  egyéni  választókerületében  az  időközi  választás  időpontját 
2020. április 5-ére tűzte ki. 

A tárgysorozattal kapcsolatban javasolta új 14. napirendi pontként felvenni a „Javaslat az SBTC 
Sport Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést. 

A tárgysorozatra vonatkozóan más módosító javaslat nem érkezett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 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  a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
3. Javaslat  a  lakásbérlemények lakbéréről  és  a  lakbértámogatásáról  szóló  9/1995.  (III.27.) 

Ör.sz.rendelet módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

1



4. Javaslat hitelből beszerzett eszközök ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
5. Javaslat az Óbudai Egyetemmel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
 
6. Javaslat  nem  lakáscélú  helyiség  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi 

Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

 
7. Javaslat  nem lakáscélú  helyiségnek  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők  Egyesülete 

részére történő kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

 
8. Javaslat  a  Salgótarján,  Fáy  András  krt.  39.  szám  alatti  nem  lakáscélú  helyiség 

kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

 
9. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
 

10. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
11. Javaslat a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club sportegyesület kézilabda csapatainak 

2020. évi támogatására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
12. Javaslat a Hiszek Benned Sport Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
 
13. Javaslat az SBTC 100 jubileumi programsorozatának támogatására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

14. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 
15. Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja visszahívásának valamint új 

tag megválasztásának kezdeményezésére 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
16. Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

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

Szabó Csaba: Frakciója nevében őszinte részvétét  fejezte ki polgármester úrnak a családját  ért 
nagy veszteség miatt. 
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A hozzászólásában a  hétfői  rendezvényen  Dr.  Huszár  Máté  alpolgármester  úr  beszédét  firtatta. 
Elmondta, hogy ez az ünnepség, a város születésnapja egy ünnep, a városlakóknak, azoknak az 
embereknek,  akik  oly  sokat  tettek  ezért  a  városért  az  elmúlt  98  évben,  és  ünnep  azoknak  a 
személyeknek, akik kitüntetésben részesülnek. Véleménye szerint nem célszerű egy ilyen ünnepet 
politikai beszéddel megfertőzni.
Elmondta,  hogy  a  frakciójuk  támogatja  a  városvezetés  munkáját,  de  véleménye  szerint  nem 
indokolja semmi, hogy mentegető beszédet tartson az alpolgármester.

További  hozzászólás  nem  hangozott  el.  Megállapította,  hogy  a  Közgyűlés  a  Polgármesteri  
tájékoztatót tudomásul vette.

N A 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  az Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  január  havi  módosítására  az  előterjesztésben 
foglaltak szerint tett javaslatot. 

A Gazdasági  Bizottság  9  igen  szavazattal,  2  nem  ellenében;  az  Ügyrendi  Bizottság  6  igen  
szavazattal,  3  nem  ellenében;  a  Népjóléti  Bizottság  7  igen  szavazattal,  3  nem  ellenében;  a  
Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet  
alkotta:
Az 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés a helyi iparűzési 
adónemben az önkormányzat által nyújtható mentességek körének bővítését javasolta. A rendelet 
tervezet szerint mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól 2020. január 1-jétől a háziorvos, 
védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió 
forintot nem haladja meg.  
Az előterjesztésben ismertetett mentesség jogszabályi kereteit a helyi adókról szóló törvény rögzíti.

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal, a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3./ Javaslat a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásáról szóló 9/1995. (III.27.)  
Ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a lakásbérlemények lakbéréről és a 
lakbértámogatásról szóló önkormányzati rendelet melléklete a Közgyűlés 2019. év februári ülésén 
került módosításra, mely 2019.március 1-jétől hatályos. 
A Rendelet  módosítását  követően  pályázati  forrásokból  lakásfelújítások  valósultak  meg,  mely 
komfortfokozat és lakásszám változást eredményezett. 
Az EFOP pályázat előírta,  hogy a  komfortfokozat emelés nem eredményezheti  a bérleti  díjak - 
inflációs  mértékét  meghaladó  -  emelését,  ezért  a  fenntartási  időszak  alatt  a  Rendeletben 
meghatározott  bérleti  díjakat  nem  lehet  módosítani,  mely  kötelezést  a  mellékletben  rögzíteni 
szükséges.
A Rendelet legutóbbi módosítását követően összesen 18 db lakás került elbontásra, mely változások 
átvezetésére szintén sor került a javaslat elfogadásával. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott 
el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Javaslat hitelből beszerzett eszközök ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 2019-ben több 
olyan  eszközt  szerzett  be  hitelből,  amelyek  a  költségvetési  szervek,  gazdasági  társaságok  által 
ellátott közfeladatokhoz kapcsolódtak. 
Az előterjesztés mellékletében tételesen felsorolt eszközökkel az ott megjelölt szervezetek végzik el 
a feladatokat, ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolta az eszközök ingyenes használatba 
adását. 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

1/2020.(I.30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingyenes használatba adja a 
VGÜ Nonprofit Kft.-nek (székhely: 3100 Salgótarján, Kertész u. 2.) az 1. melléklet szerinti 
táblázat 1. pontjában szereplő eszközöket összesen 5.621.465 forint összegben.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés aláírására és az 
egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés ingyenes használatba adja a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit 
Kft.-nek (székhely: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.) az 1. melléklet szerinti táblázat 2. pontjában 
szereplő eszközöket összesen 3.258.590 forint összegben.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés aláírására és az 
egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés ingyenes használatba adja a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szolgálatának (székhely: 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) az 1. melléklet szerinti táblázat 3. 
pontjában szereplő eszközt összesen 4.980.000 forint összegben. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés aláírására és az 
egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. A Közgyűlés  ingyenes  használatba  adja  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-nek 
(székhely:  3100  Salgótarján,  Kertész  út  2.)  az  1.  melléklet  szerinti  táblázat  4.  pontjában 
szereplő eszközöket összesen 7.500.000 forint összegben.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés aláírására és az 
egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés ingyenes használatba adja a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek (székhely: 
3100 Salgótarján,  Fő tér  5.)  az  1.  melléklet  szerinti  táblázat  5.  pontjában szereplő  eszközt 
összesen 5.000.000 forint összegben.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használati szerződés aláírására és az 
egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5./ Javaslat az Óbudai Egyetemmel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy az  Önkormányzat  és  az Óbudai 
Egyetem 2016. július 4. napján Együttműködési megállapodást kötött, melyben rögzítették, hogy az 
Önkormányzat létesítményhasználatot biztosít az Egyetem részére a Városi Sportcsarnokban, illetve 
a Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületében, valamint vállalja a képzéshez szükséges különleges 
könyvbeszerzéseket.
A Megállapodás  szerint  a  létesítmények  használatára  az  Önkormányzat  és  az  Egyetem  külön 
szerződést köt, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz.

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

A továbbiakban Fenyvesi Gábor képviselő úrnak adta meg a szót.
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Fenyvesi Gábor: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez módosító indítványt készített, 
de  mégsem nyújtotta  be,  inkább arra  kérte  Polgármester  urat,  hogy fontolják  meg a javaslatát. 
Elmondta,  hogy  több  civil  szervezetet,  és  sportegyesület  is  elég  sok  pénzzel  támogat  az 
önkormányzat.  Ennek  a  napirendnek  az  1.  számú  mellékletének  a  II.  pontja  a  megállapodás 
tárgyában  úgy  fogalmaz,  hogy  a  főiskolának  nyújtott  támogatásból  levonásra  kerül  ez  a 
létesítményhasználat. Azt javasolta, hogy ezt a pár százezer forintot biztosítsa a támogatáson felül a 
főiskolának  az  önkormányzat.  Elmondta,  hogy  amennyiben  polgármester  úr  ezt  elfogadja,  és 
módosítja a javaslatot, akkor támogatják az előterjesztést.

Fekete Zsolt: Válaszában megjegyezte, hogy támogatja Képviselő úrnak azt a módosítását, amit 
javasolt, de ezt jelen pillanatban így nem tudják átvezetni, mert az alap megállapodás ezt nem teszi 
lehetővé.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy az  Óbudai  Egyetemmel  folyamatos  tárgyalásokra  lesz 
szükség,  hogy  az  egyetemi  képzés  milyen  módon  alakuljon,  vagy  változzon,  és  ehhez  az 
önkormányzati támogatási rendszert is át kell gondolni. Február végén, március elején leülnek az 
egyetemmel tárgyalni, és új alapokra kell helyezni a felek közötti megállapodást.

Fenyvesi Gábor elfogadta Polgármester úr válaszát.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

2/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  és  az  Óbudai  Egyetem  között  kötendő,  sportlétesítményekre  és  a  könyvtár 
használatára vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6./ Javaslat nem  lakáscélú  helyiség  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az  Önkormányzat és Salgótarján 
Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata  között  létrejött  együttműködési 
megállapodás alapján az Önkormányzat a tulajdonában lévő, Salgótarján, Gorkij krt. 72. szám alatt 
található, 49 m2 alapterületű helyiséget 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő 
meghatározott időtartamra a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adta azzal, 
hogy a közüzemi költségek megtérítése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettsége. 
A Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Elnöke  jelezte,  hogy  feladataik  ellátásához  továbbra  is 
szükségük van a helyiségre. A határozati javaslat a kérelem elfogadására tett javaslatot.

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott 
el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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3/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11 .§ (13) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 16. pontja alapján 2020. január 1. napjától – 2020. 
december  31.  napjáig  ingyenes  használatba  adja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzata  részére  a  nemzetiségi  önkormányzat  feladatai  ellátásának  segítése 
céljából a Salgótarján, Gorkij krt. 72. fsz. 3. szám alatti, 6698/A/59 hrsz-ú, 49 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget a közüzemi költségek használó által történő megfizetése mellett.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  melléklet  szerinti 
szerződés aláírására.

Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

7./ Javaslat nem lakáscélú helyiségnek a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete 
részére történő kedvezményes bérbeadására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az  Önkormányzat a tulajdonában 
lévő, Salgótarján, Rákóczi út 6. szám alatt található, 20 m2 alapterületű helyiséget kedvezményes 
bérleti  díjon  bérbe  adta  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítők  Egyesületének 2019.  július  1. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, az Önkormányzat valamint a 
Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.-vel  közösen  létrejött  konzorcium  keretében  történő 
szociális munka végzéséhez. 
A MESE képviselője  azzal  kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy  a  helyiséget  változatlan 
feltételekkel továbbra is bérelné, mindaddig amíg az Önkormányzat részére átadásra nem kerül a 
felújítási  munkákat  végző  kivitelező  részéről  a  Salgótarján,  Salgó  út  40.  szám  alatt  található 
közösségi tér. A határozati javaslat a MESE kérelmének elfogadására tett javaslatot. 

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott 
el.

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

4/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja 2020. január 1. napjára 
visszamenő hatállyal a Salgótarján, Rákóczi út 6. szám alatti (hrsz.: 3699/A/110), 20 m2 alapterületű 
helyiség havi bruttó 20.000.- Ft kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadását a MESE részére a 
Salgótarján,  Salgó  út  40.  szám alatt  található  felújításra  kerülő  közösségi  helyiség  átvételének 
napjától számított  5. munkanapig,  de legkésőbb 2020. június 30. napjáig, a közüzemi költségek 
Önkormányzat általi megfizetése mellett.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  az  1.  melléklet  szerinti 
bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2020. január 31.
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Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

8./ Javaslat  a  Salgótarján,  Fáy  András  krt.  39.  szám  alatti  nem  lakáscélú  helyiség 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy az  Önkormányzat  és  az  UNIÓ 
COOP Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat a tulajdonában 
lévő, Salgótarján, Fáy András krt. 39. szám alatti 304 m2 nagyságú ingatlant kedvezményes bérleti 
díjon, a közüzemi díjak Zrt. általi megfizetése mellett bérbe adta a cégnek. 
A Zrt.  képviselője  azzal  kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  hogy a  2020.  január  31.  napjáig 
érvényes bérleti jogviszonyát szeretné meghosszabbítani - az élelmiszerbolt üzemeltetése érdekében 
- változatlan feltételekkel 2021. január 31.napjáig.
A határozati javaslat az UNIÓ COOP Zrt. kérelmének elfogadására tett javaslatot. 

A Gazdasági Bizottság 11 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó Csaba: Megköszönte a szót. Hozzászólásában elmondta, hogy a Gazdasági Bizottsági ülésen 
is  jelezte  ezzel  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  az  aggályát.  Elmondta,  hogy  frakciója 
természetesen  támogatja  az  előterjesztést,  hiszen  szükség  van  a  településrészen  egy  ilyen 
vegyesboltra, ugyanakkor aggályosnak tartotta, hogy ennyire kedvezményes bérleti díjon adnak át 
egy gazdálkodó szervezetnek egy több, mint 300 m2-es üzlethelyiséget. 
Az  előző  ciklusban  sokat  dolgozott  Dudás  Nándor  képviselő  úrral,  valamint  Méhes  Andás 
ügyvezető  igazgató  úrral,  alakult  egy  bizottság  is,  ahol  vizsgálták  a  nem lakáscélú  ingatlanok 
bérbeadásának díjait. Próbálták megnézni, hogy miként lehetne egységesíteni, igazságosabbá tenni 
a bérleti díjakat. Elmondta, hogy nagy szórások vannak e tekintetben a város területén, ami abból is 
adódik, hogy vannak frekventált helyen, és peremkerületekben is bérlemények. Véleménye szerint 
nagyon nyomott az ár, vigyázni kell, hogy ez nehogy kényszerpályára tegye az önkormányzatot.
Érzékeltette,  hogy  az  előző  napirendi  pontban,  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítő 
Egyesületének 20 ezer Ft-ért adtak bérbe 20 m2-t, itt 55 ezer Ft+ÁFA-ért, tehát durván 70 ezer Ft-ért 
300 m2-t. Az aránytalanság ebben is érzékelhető. Érthető persze, hogy az önkormányzat ösztönözni, 
vagy segíteni szeretné az ottani lakóknak az életét. Fontosnak tartják, hogy legyen ott bolt.

Fekete Zsolt: Válaszában megjegyezte, hogy egyetért Képviselő úrral. Az önkormányzatnak azt 
kell mérlegelni, hogy a területi ellátottságot tudják-e biztosítani. Elmondta, hogy az önkormányzat 
nem tudja  vizsgálni,  hogy milyen  ott  a  vásárlóerő,  milyen  színvonalú  termékek vannak,  és  mi 
hogyan tartható fent. Azt gondolja, hogy elég furcsa és nehéz helyzet alakult ki Salgótarjánban, 
különösen a peremkerületekben. Reméli, hogy ez majd fog változni.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

5/2020.(I.30.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az UNIÓ COOP 
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Zrt.- vel kötendő együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának 
aláírására.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  2070/A  /1  hrsz-ú, 
Salgótarján, Fáy András krt. 39. szám alatt található, 304 m2 nagyságú ingatlant bérbe adja az 
UNIÓ COOP Zrt. (székhelye: 3525 Miskolc, Kossuth u. l., cégjegyzékszáma: 05-10-000332, 
adószáma:  11868992-2-05,  képviseli:  Tóth  László  vezérigazgató)  részére  2020.  február  1. 
napjától 2021. január 31. napjáig határozott időtartamra 55.000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon a 
határozat 2.  mellékletét  képező bérleti  szerződés  alapján azzal,  hogy a közüzemi költségek 
megtérítése Bérlő feladata.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére a 2. melléklet szerint.
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

9./ Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend   tárgyalásához   meghívott:   Andóné Angyal Mária intézményvezető

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban elmondta,  hogy a Közgyűlés  2019.  május  29-ei 
ülésén döntött  a Salgótarjáni Összevont  Óvoda és Bölcsőde alapító  okiratának módosításáról,  a 
Gyermekkert Tagóvodában tervezett mini bölcsődei ellátással összefüggésben. 
Mivel a Gyermekkert Tagóvodában tervezett mini bölcsődei ellátással együtt már két feladatellátási 
helyen lesz mini bölcsődei ellátás, szükséges egyedi névvel is ellátni a mini bölcsődéket, amelyet át  
kell vezetni az alapító okiraton. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előterjesztés pótlólag lett megküldve a Közgyűlés tagjainak.

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

A továbbiakban Czene Gyula képviselő úrnak adta meg a szót.

Czene  Gyula: Elmondta,  hogy ez  egy  technikai  jellegű  napirendnek  látszik,  csak  az  SZMSZ 
kiegészítése, pedig komoly tartalmi elemei is vannak, mégpedig az, hogy létesül a Kormányhivatal 
jóváhagyása után a Tündérkert mini bölcsőde 8 fővel, Bocsoda mini bölcsőde az Összevont Óvoda 
részeként 16 fővel.
Elmondta, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a két mini bölcsődének azzal kapcsolatban, 
hogy növekedhet  a  munkába  álló  szülők  száma.  A Népjóléti  Bizottság  ülését  ehhez  többen  is 
hozzászóltak. 
Kiváló szakmai programok készültek mindkét mini bölcsődével kapcsolatban, ezek a Gyermekkert 
és Összevont Óvoda önálló programmal rendelkező részeként működnek.
Elmondta, hogy az első három év meghatározó jelentőségű minden ember életében. Számára úgy 
tűnt  a  programokat  ismerve,  hogy remek  program,  és  érdemes  arra,  hogy szélesebb körben  is 
ismertetve legyen. 
Elmondta, hogy kapcsolatban van a Magyar Pedagógiai Társasággal, és van Kisgyermek címmel 
egy folyóirat, amibe ezeknek a programoknak a tömörített változata megjelenhetne. Elmondta, hogy 
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a személyes kíváncsiság és érdeklődés már az is tanulás. Rendkívül képzett szakemberekre van 
szükség, és a szakmai programok alapján úgy látják, hogy ez biztosított. Véleménye szerint gond, 
hogy a 6. életévben minden gyermeket kötelező beíratni az iskolába.
Gratulált  Andóné  Angyal  Máriának  és  munkatársainak  az  igen  igényes  előterjesztésekhez. 
Javasolta,  hogy jót tesz az önkormányzatnak is,  ha megjelenik ebben a folyóiratban a program 
tömörített változata. Végezetül megköszönte a szót.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

6/2020.(I.30.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Összevont 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az 
1. melléklet szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő: 2020. február 7.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A  Közgyűlés  felkéri  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  jegyzőjét,  hogy  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2020. február 7.
Felelős: dr. Romhányi Katalin jegyző 

10./ Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés a Salgó Vagyon Kft. 
felügyelő  bizottsága  tagjainak  számában  történt  változás  miatt  az  alapító  okiratban  szükséges 
átvezetésre tett javaslatot. 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

7/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgó  Vagyon  Salgótarjáni 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását a melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a cég jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési 
eljárás kezdeményezésére. 

Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester, Méhes András ügyvezető igazgató

11./ Javaslat  a  Salgótarjáni Strandépítők  Kézilabda  Club  sportegyesület  kézilabda 
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csapatainak 2020. évi támogatására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  a  vonatkozó 
jogszabályok alapján kiemelten támogatja a kézilabda sportágat.
Javasolta  a  Közgyűlésnek  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  2019-2020.  évi  bajnoki 
szezon  tavaszi  fordulóira,  illetve  a  2020-2021.  évi  bajnoki  szezon  őszi  fordulóira  vonatkozó 
szakmai munkájának és a különböző – nemzeti, illetve korosztályos – csapatainak a bajnokságban 
való indulásához és szerepléséhez,  valamint  a XI.  Salgo Cup nemzetközi  strandkézilabda torna 
megrendezéséhez szükséges pénzbeni támogatás nyújtását.
A vissza nem térítendő pénzbeli támogatáson felül a javaslat alapján az Önkormányzat az Egyesület 
részére  a  Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  megállapodás 
alapján  kedvezményes  létesítményhasználatot  biztosít  a  Városi  Sportcsarnokban,  továbbá  2020. 
január  1-től  2020.  december  31-ig  4  db  bérlakás  térítésmentes  használatát  is  biztosítja  a 
továbbiakban, azzal a feltétellel, hogy a közüzemi költségeket az Egyesület fizeti meg. 

Az Ügyrendi Bizottság 9 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

8/2020.(I.30.) határozat

1. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 11.000 e Ft önkormányzati 
támogatást biztosít a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club (3102 Salgótarján, Erkel köz 
38.,  képviseli:  Rácz Viktor,  elnök)  részére a  terem- és strandkézilabda csapatainak a  2019-
2020. évi tavaszi, valamint a 2020-2021. évi őszi bajnoki szezonban való indulásához, illetve 
szerepléséhez,  valamint  a  Salgo  Cup  nemzetközi  strandkézilabda  torna  megrendezéséhez, 
valamint további 3.000 e Ft-ot, amennyiben a felnőtt férfi csapata feljut az NB I/B osztályba, a 
határozat 1. mellékletét képező támogatási megállapodás szerint. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti támogatási megállapodás 
aláírására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A Közgyűlés  a  Salgótarjáni  Strandépítők  Kézilabda  Club  részére  2020.  január  1-től  2020. 
december  31-ig,  heti  17,5  óra  kedvezményes  létesítményhasználatot  biztosít  a  Városi 
Sportcsarnokban a felnőtt csapatok (7,5 óra) és az utánpótlás csapatok (10 óra) edzéseire. 
A Közgyűlés felkéri a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, hogy a kedvezményes létesítményhasználatról szóló szerződést kösse meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

12./ Javaslat a Hiszek Benned Sport Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Emberi  Erőforrások 
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Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt, a Magyar Szabadidősport Szövetség által 
kezelt  Hiszek  Benned  Sport  Program I.  és  III.  alprogramjára  nyújtotta  be  pályázatát  a  Tarjáni 
Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület, amely a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt 
Kapus Program” nevet kapta.
A pályázat pozitív elbírálása érdekében az Egyesület azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy 
megállapodásban  rögzítsék,  hogy  az  Önkormányzat  vállalja  a  tulajdonában  álló,  sportolásra 
alkalmas létesítményeiben és kültéri területein kerüljenek megrendezésre a foglalkozások, illetve 
két alkalommal fényképes beszámolót jelenítsen meg saját lapjában a rendezvényekről.

Az Ügyrendi Bizottság 10 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

9/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiírt, a Magyar Szabadidősport Szövetség által 
kezelt  Hiszek  Benned  Sport  Program „Fitt,  Egészséges  Nemzetért  Tárt  Kapus  Program’ című 
pályázatának  keretében,  a  Tarjáni  Szabadidősport  Klub,  Szabadidő-  és  Diáksport  Egyesület 
pályázatát és a pályázat keretében megrendezésre kerülő programokat. 
A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

13./ Javaslat az SBTC 100 jubileumi programsorozatának támogatására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján Barátok Torna Club 
2020.  évben  ünnepli  fennállásának  100.  évfordulóját.  Az  SBTC  100  Alapítvány  jubileumi 
programsorozattal készül erre az alkalomra, mely során megemlékeznek és tisztelegnek az elődök 
sportbéli múltja előtt, ápolják a sportbaráti kapcsolataikat és felelevenítik korábbi emlékeiket. 
A javaslat  értelmében  az  Önkormányzat  támogatást  nyújt  a  programokhoz,  többek  között  az 
utánpótlás  torna,  valamint  a  Jubileumi  Öregfiúk  Teremlabdarúgó  Torna  megrendezéséhez,  az 
Egyesület 100 évének felelevenítésének alkalmából egy kiadvány elkészítéséhez. 

A Népjóléti Bizottság 10 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

10/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának Közgyűlése  1.000.000 forinttal  támogatja  a 
2020.  évben  megrendezésre  kerülő,  az  SBTC  100  Alapítvány  jubileumi  programsorozatának 
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keretében az alábbi programokat: 
- utánpótlás torna és Jubileumi Öregfiúk Teremlabdarúgó Torna megrendezése, 
- kiadvány elkészítése, 
- ünnepi közgyűlés megtartása. 

A szükséges pénzügyi forrás fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az Átmeneti 
gazdálkodás fejezetében rendelkezésre áll. 
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  programsorozat  támogatásához  szükséges 
dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

14./ Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  SBTC  Sport  Kft.  2019. 
december 31-ei mérleg és eredménykimutatása alapján 36 millió Ft veszteséggel zárta az évet. A 
társasági  szerződés  feljogosítja  a  taggyűlést,  hogy  a  veszteségek  fedezésére  pótbefizetési 
kötelezettséget írjon elő.
Javasolta  az  önkormányzat  tulajdonosi  részvételével  működő  SBTC  Sport  Kft.  veszteségeinek 
fedezésére  a  2020.  évben  összesen  legfeljebb  6  millió  Ft  pótbefizetés  jóváhagyását  az 
önkormányzat részéről . 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Megköszönte  a  szót.  Elmondta,  hogy  egy  évvel  ezelőtt  is  téma  volt  a 
pótbefizetéskor,  hogy  meg  kellene-e  vizsgálni,  hogy  érdeke-e  Salgótarjánnak,  hogy  egy  ilyen 
cégben benne maradjon. Nincs többségi ráhatása az önkormányzatnak a döntésekre, a menedzsment 
kifejezetten veszteséges döntéseket is hozhat. Véleménye szerint mérlegre kellene tenni, hogy mit 
hoz  és  mit  visz  el  ez  a  cég.  Egy évvel  ezelőtt  rákérdezett  arra,  hogy az aktuális  támogatásból 
levonják-e a pótbefizetést. Akkor ígéretet kapott, hogy igen. Érdeklődik, hogy a mostani támogatás 
is ezzel az összeggel csökken-e?

Fekete Zsolt: dr. Dániel Zoltán alpolgármesternek adta meg a szót.

dr. Dániel Zoltán: Megköszönte a szót. Egyet ért Tolnai Sándor képviselő úrral, hogy meg kell 
vizsgálni,  hogy jó-e,  ha az  önkormányzat  tulajdonos egy sport  vállalkozásban.  Elmondta,  hogy 
2005-ben nem nagyon volt  választása az önkormányzatnak,  mint  ebbe a  Kft.-be tulajdonosként 
belépni, mert akkor az SBTC egyesület léte is veszélyben forgott. A Diósgyőr, mint befektető akkor 
azt a feltételt szabta, hogy az önkormányzat is legyen társtulajdonos ebben a cégben. Elmondta, 
hogy ezzel  jogok és  kötelezettségek is  együtt  járnak,  kötelezettség például  a  pótbefizetés  is.  A 
társasági szerződésbe azért írták bele, hogy a pótbefizetés maximális összege évi 6 millió Ft, hogy 
ezek a költségek ne ugorjanak fel évről évre.
Elmondta, hogy van egy hatályos együttműködési megállapodás, amely értelmében 10 millió Ft-ot 
biztosít az önkormányzat a Kft. részére. A Kft. vezetése kérte, hogy ezt az összeget emeljék meg, 
hiszen ebben az évben, ha elkészül az öblös pálya már három létesítményt kell üzemeltetniük. 
Reméli, hogy a csapat ismét NB III-ba fog szerepelni a következő szezonba, ami szintén magasabb 
költségekkel jár. Elmondta, hogy a kérésnek nem tudnak eleget tenni, viszont a pótbefizetést nem 
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vonják le az önkormányzati támogatás összegéből, tehát 16 millió Ft-tal támogatják idén az SBTC 
Sport Kft.-t,  az utánpótlás csapatot és a felnőtt csapatot, valamint 1 millió Ft-tal járul hozzá az 
önkormányzat az előző napirend alapján a jubileumi év megünnepléséhez.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

11/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  az  önkormányzat  tulajdonosi 
részvételével  működő  SBTC  Sport  Kft.  veszteségeinek  fedezésére  a  2020.  évben  legfeljebb 
összesen  6.000.000  Ft  pótbefizetés  teljesítését  hagyja  jóvá  a  társaság  taggyűlési  határozatában 
meghatározott fizetési mód, ütemezés és teljesítési határidő szerint. A Közgyűlés a pótbefizetéshez 
szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

15./ Javaslat a Szelektív Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja visszahívásának, valamint új 
tag megválasztásának kezdeményezésére 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés Bodnár Benedek, a 
Szelektív Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagja visszahívásának indítványozására , illetve Fekete 
Tamás személyében új tag megválasztására tett javaslatot. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatal előtt jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban, a szavazógépét erre 
az időre kikapcsolta.

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

12/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  javasolja  a  VGÜ  Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, valamint a Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  javasolják  a  Szelektív 
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy 2020. február 29-i határidővel a cég felügyelőbizottsági tagjai 
közül Bodnár Benedeket hívja vissza és helyére Fekete Tamást (született: ......................................., 
anyja  neve:  …...................,  lakik:  …...............................................)  a  cég  új  felügyelőbizottsági 
tagjává válassza meg.

Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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16./ Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
A napirend   tárgyalásához   meghívott  : Budavári Valéria

Fekete Zsolt: Felkérte Budavári Valériát, hogy foglaljon helyet az első sorban. Az előterjesztéssel 
kapcsolatba elmondta, hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Oláh Péter 
2020. január 31. napi hatállyal benyújtotta lemondását a társaság ügyvezető igazgatói tisztségéről, 
ezért szükséges új ügyvezető választása. 
Javasolta  a  Tisztelt  Közgyűlésnek,  hogy  Budavári  Valériát  válassza  meg  a  Kft.  új  ügyvezető 
igazgatójának az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, további hozzászólás nem hangzott el.

Budavári Valériának adta meg a szót.

Budavári  Valéria: Megköszönte,  hogy jelölték,  és  hogy elfogadják,  mint  ügyvezető  igazgatót. 
Megköszönte a bizalmat, és elmondta, hogy igyekszik megszolgálni minden tudásával.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

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

13/2020.(I.30.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 
ügyvezető igazgatójának Budavári Valériát (született: …........................, anyja neve: …..................., 
lakik: …..........................................) a cég ügyvezető igazgatójának megválasztja 2020. január 31. 
napjától  2021.  december  31.  napjáig  terjedő  időre.  Az  ügyvezető  igazgató  megbízatását 
munkaviszony keretében látja  el.  A Közgyűlés  az  ügyvezető  igazgató  díjazását  600.000 eFt/hó 
összegben állapítja meg. A Közgyűlés az ügyvezető igazgató munkaszerződését a melléklet szerint 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a cég jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési 
eljárás kezdeményezésére. 

Határidő: 2020. március 1. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Eredményes munkát kívánt Budavári Valéria ügyvezető igazgató asszonynak.

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a mai ülésre interpelláció nem érkezett.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelentése?

Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Néhány  gondolatban  reagált  Szabó  Csaba  képviselő  úr  ünnepi  beszéddel 
kapcsolatos  kifogására.  Elmondta,  hogy 2018.  március  15-én  külföldi  vendégek között  maga a 
Miniszterelnök  úr  egy mondatával  megsértette  a  komplett  ellenzéket,  mikor  azt  mondta,  hogy 
erkölcsi,  politikai és jogi  elégtételt  fognak venni a választások után.  Megkérdezte Szabó Csaba 
képviselő úrtól, hogy hol van az ő kritikája ehhez a fajta megfogalmazáshoz képest? Úgy gondolta, 
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