
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 12-i rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
-  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 14 fő van jelen. Megállapította, hogy a Közgyűlés  
határozatképes.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § 
(3) bekezdésében foglalt jogkörével élve rendkívüli közgyűlést hívott össze. Elmondta, hogy mivel 
rendkívüli ülésről van szó, az előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták.

A tárgysorozathoz módosító javaslat nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1./ Javaslat az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2021.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 19/2018. (II.22.) határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

2./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről 
szóló 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3./ Javaslat  a  Nappali  melegedő  és  éjjeli  menedékhely  fejlesztésére  irányuló  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

4./ Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
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N A P I R E N D E K:

1./ Javaslat az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  az  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  2019-2021.  évekre  várható  összegének 
megállapításáról szóló 19/2018. (II.22.) határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  a  februári  ülésén 
jóváhagyta  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő fizetési  kötelezettség  költségvetési  évet 
követő  három évre  várható  összegét.  A költségvetés  elfogadását  követően  olyan  új  beruházási, 
felújítási igény jelent meg, amelynek fedezeteként indokolt hosszú lejáratú hitel igénybevétele. A 
hitelösszeg  módosulása  miatt  változik  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési 
kötelezettség várható összege, ezért módosítani kell a február 22-én meghozott határozatot. A hitel 
összeg  változása  miatti  fizetési  kötelezettség  várható  összegét  az  előterjesztés  melléklete 
tartalmazza. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Szabó  Csaba: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  az  előterjesztés  adóemeléseket,  fejlesztéseket 
tartalmaz.  Polgármester  úr minden fórumon az együttműködést  kéri,  ennek ellenére olyan sajtó 
főcím jelent meg, hogy az ellenzék nem támogatja a fejlesztéseket. Ezt övön alulinak tartja, hiszen a 
FIDESZ frakció eddig is  minden fejlesztést  támogatott  a városban.  Ráadásul  Polgármester  úr a 
városi ünnepségen nem jelenthetett volna be semmiféle fejlesztést, ha a kormány nem támogatja a 
várost,  nem  nyújt  fejlesztési  forrásokat.  A  városba  érkező  9,2  milliárd  forint  uniós  pénz 
Salgótarjánnak történő odaítélése a Kormánynak köszönhető. 

Elmondta továbbá, hogy azért nem támogatták a költségvetést, mert véleményük szerint nem valós 
működési számot tartalmaz. 

Hozzátette, hogy bár a 2017. évi beszámolót még nem látták, de a 2017. évi költségvetés is 3-400 
millió  hiánnyal  tervezett.  Az önkormányzat  által  igényelt  ÖNHIKI-re 170 millió  Ft-ot  kapott  a 
város, és így 80 millió Ft plusszal zárt a költségvetés. Ezek tehát bizonytalan számok, folyamatos 
módosításokkal. A 2018. évi költségvetés tartalmaz egy játszótér fejlesztést,  amit természetesen 
támogatnak,  hiszen  minden  fejlesztést  támogatnak.  Azonban  olyan  költségvetést,  ami  igencsak 
kérdőjeles, nem tudnak támogatni. 

Hozzászólásának  zárásaként  elmondta,  hogy  a  FIDESZ  frakció  továbbra  is  támogatja  a 
fejlesztéseket, de az alap költségvetés miatt tartózkodni fognak a napirend szavazásánál. 

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a költségvetés nem tartalmaz adóemelést. A költségvetés 
a várható magasabb adóbevételek realizálódását tartalmazza. Ami egyrészt abból adódik, hogy a 
város lakosságának azon része, aki érintett volt az építmény adónál, és nem tudott arról, hogy neki 
adózni  kell,  most  eleget  tesz  ennek  a  kötelezettségének,  másrészt  pedig  „dübörög a  gazdaság” 
címszó alatt várhatóan Salgótarjánban is nőnek az adóbevételek. A fejlesztések még nem értek be, 
ezért  nem  lehet  olyan  mértékű  adóbevétel  növekedéssel  számolni,  aminek  következtében  a 
költségvetést nullára lehetne kihozni. Ezért kértek állam támogatását.

Jelezte, hogy soha nem tett olyan kijelentést, mely szerint a 9,2 milliárdot nem a Kormány ítélte 
meg  a  város  fejlesztésére,  illetve  a  miniszterelnök  látogatása  előtt  a  másfél  milliárd  fejlesztési 
csomagot  nem az  államtól  kapta  a  város.  Azt  viszont  mondta,  hogy megyei  jogú  városként  a 
bevételeket nézve sajnos az utolsó helyen áll Salgótarján. 
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Az önkormányzatnak  nincs olyan eszköze, amivel ezt a hiányt pótolni tudná. Ezt korábban úgy 
oldották meg,  hogy ha az államtól  igényelt  rendkívüli  támogatást  nem ítélték meg, akkor vagy 
tőkeleszállítással, vagy önkormányzati vagyon eladással pótolták a hiányt. 

Elmondta továbbá,  hogy az előző évben majdnem 400 millió  Ft volt  az az igénye a  városnak,  
amivel nagy biztonsággal saját erőforrások bevonása nélkül rendezni tudta volna a 17-es évet. Az 
igényelt összegnek kb. a felét kapta meg a város, így jelentős mértékben kellett saját anyagi erőt 
megmozgatni. Erre nem lát akkora lehetőséget 2018-ban. 

A játszóterekkel kapcsolatban elmondta, hogy a TOP-os fejlesztésekben mind a 10 választókerület 
játszótér igényét szerették volna rendezni, de az irányító hatóság iránymutatása szerint erre nem 
lehetett pályázni, mert teljesen más indikátorok lettek megjelölve.

A képviselők és a lakosság igényének megfelelően próbálnak a kéréseknek eleget tenni. Reméli, 
hogy a  bevételek  olyan szintre  fognak emelkedni,  hogy az  elkövetkező 3 évben a  hitelfelvétel 
visszafizetésében nem lesz hiba. 

A sajtóban megjelent  cikkhez kapcsolódva elmondta,  hogy véleménye szerint  hiányzik egy szó 
belőle, méghozzá az, hogy abban a csomagban a fejlesztéseket nem támogatta a FIDESZ frakció. 
Megköszönte képviselő úr kiegészítését, mely szerint a fejlesztéseket támogatják. Úgy gondolja, ha 
a város által megigényelt kormányzati támogatások megérkeznek, akkor a 2018-as év rendben lesz. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Hozzászólásában  elmondta,  hogy már  azt  pozitív  hozzáállásnak  tartja,  hogy 
Polgármester Úr véleménye szerint a jelzett cikkből hiányzik egy szó. Véleménye szerint azonban 
nem az a lényeg, hogy  hiányzik egy szó, hanem az, hogy mire utal a cikk. Elmondta továbbá, hogy 
Molnár Károly képviselő úr a facebook oldalán is megjelentette, hogy felújítás lesz. A „játszótér 
felújítás alatt” két kis kockában eldugva az volt olvasható, hogy a fejlesztéseket nem támogatta az 
ellenzék. A cikkel kapcsolatban helyreigazítást kért Polgármester Úrtól. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

34/2018. (III. 12.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  önkormányzat  saját 
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-
2021.  évekre  várható  összegének  megállapításáról  szóló  19/2018.  (II.12.)  határozatának  1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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2./ Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről 
szóló 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati  rendelet  március  havi  módosítására  mely  okok  miatt  kerül  sor.  Így  például  a 
számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámlahitel 
keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati 
megjelenítése; új beruházási, felújítási feladatok kerültek nevesítésre, amely miatt szükséges mind a 
kiadási,  mind a  bevételi  előirányzatok rendezése;  az  "Esély a  gyermekeinknek" és  az "Esély a 
gyermekeinknek program infrastrukturális  háttere”  és  a  „Szalmaszál”  című  projektek  esetében 
átcsoportosítás és előirányzat rendezés  szükséges.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
A 7/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Javaslat  a  Nappali  melegedő  és  éjjeli  menedékhely  fejlesztésére  irányuló  pályázat 
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

 
Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány az 
Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  megbízásából  „Hajléktalan  személyek  ellátásának 
megszervezése  a  konvergencia  régiókban  2018-19.”  címmel  pályázatot  írt  ki.  A  pályázat 
benyújtására helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei jogosultak.

A támogatható programok közül a Társulás fenntartásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ a 
férőhely-bővítés támogatása című programelemre kíván pályázatot benyújtani, a Nappali melegedő 
és éjjeli menedékhely férőhelyszámának 5 fővel történő bővítésére. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási intenzitás 90 %. A pályázat 10 
%-os  önerőt  igényel.  Az  igényelhető  támogatás  maximum:  8.000.000  Ft  bővítendő 
intézményenként. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2018. március 14.

Az 5 fő férőhelybővítéssel lehetőség nyílik arra,  hogy a zsúfoltság csökkenjen, illetve az ebből 
adódó nehézségeket napi szinten hatékonyabban lehessen kezelni, ezáltal pedig az ellátást igénybe 
vevők számára biztosítani lehet az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 
tiszteletben  tartását.  Az  előzőek  alapján  tehát  a  férőhelyszám bővítés  nem az  ellátotti  létszám 
megemelését jelenti, hanem a szolgáltatást igénybe vevők színvonalasabb ellátását és e mellett az 
ellátásra több központi költségvetési támogatás igényelhető majd.  

A pályázathoz a biztosítandó összes önerő összege: 919.350 Ft. Az önerő fedezete egyrészt a 2018. 
évben  lehívott  plusz  központi  költségvetési  támogatás,  amely szeptember  1.  napjával  számolva 
plusz 412.200 Ft támogatást jelent. Az önerőhöz e mellett 507.150 Ft önkormányzati támogatás 
szükséges.  Tekintettel  arra,  hogy  az  ellátás  biztosítása  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  kötelező  feladata,  és  a  hajléktalan  ellátás  működési  költségeihez  csak 
önkormányzatunk  járul  hozzá,  a  Társulási  Megállapodás  alapján  az  önerőhöz  hiányzó  forrást 
önkormányzatunknak szükséges biztosítani.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Tolnai Sándor: Hozzászólásában elmondta, hogy mindenki előtt ismert, hogy az érintett területen a 
lakók tiltakozásukat fejezték ki a tervezett férfi hajléktalan szálló miatt. Ebben a témában elindult 
egy párbeszéd Polgármester  úr,  és  a  lakók között.  A lakók leírták,  hogy ha nem lenne ennyire 
koncentráltan jelen a területen a probléma, akkor elfogadhatóbb lenne számukra a kialakult helyzet. 
A mai előterjesztéssel bebetonozódik az adott helyzet. Ezt azért gondolja így, mert ha a beadott 
pályázat eredményes lesz,  akkor meg lesz a hivatkozási alap arra,  hogy miért  nem lehet onnan 
elvinni ezeket az intézményeket.  Azzal a kéréssel fordult  polgármester úr felé,  hogy enyhítse a 
lakók problémáját, ne nehezítse. 

Fekete Zsolt: Hozzászólásában elmondta, hogy a témában tartott lakossági fórumon elhangzottak 
szerint a területen nem igazán a meglévő hajléktalan szálló a probléma, hanem ezen választókörzet 
szélén  lévő  sajnos  szegregátumként  nem  kezelhető  lakóközösségben  élők  többségének  a 
viselkedése.

Az ott lévő hajléktalan szállót és a melegedőt az általa vezetett önkormányzat örökségként kapta. 
Elkeserítőnek tartja az épületegyüttes középen található elhanyagolt, rossz állapotban lévő házrészt. 
A lakók kérték az épületrész felújítását is. Ez a pályázati lehetőség - ide értve a körzeti megbízotti  
irodát, ahol a rendőrségi jelenlétét meg lesz erősítve, - az épület XXI. századi követelményeinek 
megfelelő  felújítást  tesz  lehetővé  a  melegedő  esetében  és  koncentrálni  tudja  azokat  a  szakmai 
erőket,  akik  ezen  kötelező  szociális  feladatok  ellátásában  az  ott  élők  gondozását,  fejlesztését 
maximálisan meg tudják oldani. Ez a mostani fejlesztés tehát ennek az elhanyagolt épületrésznek a 
felújítását jelenti.  Tehát nem kötelezően betöltendő helyekről van szó, hanem épület felújításról, 
illetve emelt állami normatíva lehívásáról.

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót.

Tolnai  Sándor: Hozzászólásában  jelezte,  hogy  Polgármester  úr  rosszul  emlékszik  a  fórumon 
elhangzottakra.  A lakosságnak egyértelműen az  volt  a  véleménye,  hogy nem a szegregátumban 
lakókkal van a probléma, hanem azokkal az emberekkel,  akiket az önkormányzat  odavitt.  Ez a 
melegedő, éjjeli menedékhely az egyik ilyen problémás gócpont.  

Emlékeztette Polgármester urat arra, hogy a lakossági fórumon arról győzködte a lakókat, hogy a 
női szállás, illetve a tervezett férfi  szállás azért nem lesz probléma, mert abban a környezetben 
szocializálódnak az oda bekerülő emberek, viselkedésük megváltozik. 

Véleménye szerint a nappali melegedő és menedékhely arra szolgál, hogy a város minden részéből 
oda visznek olyan embereket,  akik problémát okoznak.  Kérték az ott  lakók, hogy legalább egy 
biztonsági őrt biztosítsanak, akik ezeket az embereket felügyelik. Legfőbb problémának azt tartja, 
hogy nincs benne az a lehetőség, hogy ezt a szállást idővel máshová áthelyezzék. 

Fekete Zsolt: Válaszában jelezte, hogy képviselő úr emlékszik rosszul a fórumon elhangzottakra, 
mert ott elmondta, hogy ezen intézményekben szociálisan gondozott emberekre kellő felügyelet van 
biztosítva. Nem ezek az emberek pisilik le a ház oldalát, és nem ezek az emberek mennek be a 
lépcsőházakba. Véleménye szerint annál nagyobb kontroll nem kell, hogy az épületcsoport közepén 
körzeti megbízotti iroda fog működni, és állandó rendőri jelenlét lesz. 

Arról  nincs  tudomása,  hogy intézményen  belül  italozás,  esetleg  kábítószer  fogyasztás  történne, 
hiszen  ilyen  állapotú  embereket  be  sem  engednek  az  épületbe.  Úgy  gondolja,  hogy  az 
Egészségügyi-Szociális Központ szakmai alkalmazottjai lelkiismeretesen és  hivatásszerűen végzik 
munkájukat. 

Peleskei-Balázs  Rita:  Tolnai  képviselő  úr  hozzászólására  reagálva  elmondta,  hogy  a  nappali 
melegedő és éjjeli menedékhely 2008-ban nyitotta meg a Hősök út 35. szám alatt a kapuit. Tehát 
mintegy 10 éve működik. A továbbiakban megköszönte annak lehetőségét, hogy a Hősök út 35. 
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szám alatt  ingatlan  egyik  helyiséget  megkaphatja  az  intézmény pályázati  célra.  Erre  azért  van 
szükség, mert az elmúlt években többször érkezett államtitkári megkeresés arra vonatkozóan, hogy 
a  rendkívüli  hideg  időre  való  tekintettel  mindenkit  be  kell  engedni  az  intézménybe.  Ez  azt 
eredményezte, hogy a jelenlegi 15 férőhelyen sokszor több, mint 30-an tartózkodtak a november 1-
től április 30-ig tartó krízis időszakban.

Ilyenkor  a  betegszobától  elkezdve  az  akadálymentes  illemhelyen  át  mindenhol  alszanak 
hajléktalanok. Ez a pályázat azt teszi lehetővé, hogy kulturáltabb ellátást biztosítsanak ezeknek az 
embereknek. Számuk semmiféleképpen nem fog nőni, hiszen eddig is mindenkit beengedtek, aki 
kérte ezt a szolgáltatást. 

Kiemelte, hogy nem valaki viszi oda ezeket az embereket, hanem ezek az ellátások az ellátott saját 
kérelmére történnek. Tehát azzal, hogy ennek az ingatlannak egy részét megkaphatják, csak ahhoz 
járul  hozzá a  város,  hogy emberibb körülményeket  tudjanak számukra biztosítani.  A maximális 
létszám jelenleg is adott.

A lakossági fórumon elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy úgy látja azt mindenki másképp 
értelmezte.  A rájuk  vonatkozó  részt  novembertől  megvalósítják,  hiszen  2017.  november  1-től 
biztonsági őröket alkalmaznak az éjszakai órákban. Ez nem jelent plusz kiadást, mert a munkaügyi 
központ  támogatásával  történik  a  foglalkoztatásuk.  Napközben  két  szociális  munkás  van  az 
ellátottakkal,  november  1-től  április  30-ig pedig este  6-tól  reggel  6-ig plusz egy biztonsági  őrt 
alkalmaznak a szociális munkás mellett. Véleménye szerint a lakossági fórumon elhangzottaknak 
eleget tesz az, hogy körzeti megbízotti iroda is helyt kap az ingatlanban. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

35/2018. (III. 12.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Hajléktalanokért 
Közalapítvány  által,  a  2018-19-KONV  kódszámú,  „Hajléktalan  személyek  ellátásának 
megszervezése a konvergencia régiókban 2018-19.” című pályázati felhívása keretében az 5. „Az 
intézményi  beruházások  támogatása:  férőhely-bővítés  támogatása”  c.  programra  kiírt  pályázat 
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában lévő Salgótarján és Térsége 
Egészségügyi-Szociális Központja által történő benyújtását az alábbiak szerint:

A támogatással érintett intézmény: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja.
A megvalósítás helye: 3104 Salgótarján, Hősök út 35. szám alatti ingatlan.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A beruházás összköltsége: 8.919.350 Ft
Igényelt támogatás: 8.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 90%.
Önerő: 919.350 Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. A Közgyűlés a 1. pontban meghatározott önerőhöz szükséges, a 2018. évben várható többlet 
központi költségvetési támogatással nem fedezett forrást, 507.150 Ft-ot, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének működési célú tartalékok előirányzatának terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
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