
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

1. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 24-ei rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- dr. Varga Tamás aljegyző
-  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
-  önkormányzati cégek vezetői
-  intézményvezetők
-  meghívott vendégek
-  érdeklődő állampolgárok
-  a sajtó képviselői

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 fő van jelen, 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  az 
előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodással az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2019.  évi 
költségvetés  elfogadásáig  terjedő átmeneti  időszak  gazdálkodásáról  szóló  29/2018.(XII. 
20.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalánál  alkalmazott 
illetményalap emelésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  „Az  illegális  hulladéklerakók  felszámolása”  című  pályázat  benyújtásának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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N A P I R E N D

1. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  2019.  évi 
költségvetés  elfogadásáig  terjedő átmeneti  időszak  gazdálkodásáról  szóló  29/2018.(XII. 
20.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  2019.  évi  költségvetésének 
elfogadásáig  tartó  időszak  alatt  kötelezettségvállalás  csak  az  átmeneti  időszak  gazdálkodásáról 
szóló rendeletben meghatározott esetekben vállalható, illetve felsorolta mely okok miatt szükséges a 
módosítás. Ilyen például, hogy a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására vonatkozó szerződés 
2019.  január  31-én  lejár.  Az  új  szerződés  megkötéséhez  szükséges  a  fedezet  biztosítása.  Az 
alapítványok  támogatása  a  Közgyűlés  nem  átruházható  hatásköre,  ezért  csak  a  Közgyűlés 
jóváhagyását  követően kerülhet  sor  a  támogatás  folyósítására.  A belügyminiszter  által  kiírt  –  a 
köztisztviselők bérének megemeléséhez nyújtott támogatásra vonatkozó - pályázat benyújtásának 
feltétele a polgármesteri hivatalban alkalmazott illetményalap megemelése a rendeletben szereplő 
mértékig.

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány  László: Hozzászólásában  elsőként  elmondta,  hogy  az  előterjesztés  tartalmazza   a 
hajléktalan szálló költözésével összefüggő felújítási költségeket 15 millió Ft értékben. Kérdésként 
tette fel, hogy hová költözik a hajléktalan szálló? 

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

Szabó Csaba: Jelezte, hogy az anyagban a Palóc Mentő Alapítvány részére elég komoly összeg, 
100 millió forint kerül kifizetésre. Véleménye szerint ez elírás, így nem kellene megszavazni. 

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselő úr  észrevételére reagálva elmondta, hogy az „ezer” szó kerül 
ki az előterjesztésből, és így helyes lesz a támogatás összege.

Turcsány László kérdésére válaszolva elmondta továbbá, hogy a hajléktalan szálló  felújításának 
idejére, a hajléktalan szálló szolgáltatását jogosan igénybe vevőket kell elhelyezni.

Erre a Salgó Vagyon Kft. által működtetett, volt szobabérlők házában lévő üres helyiségeket veszik 
igénybe. A leköltöztetés és a visszaköltöztetés összegét tartalmazza az előterjesztés.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó Csaba: Kérdésként  tette  fel,  hogy történt-e  ezzel  kapcsolatban egyeztetés  a szobabérlők 
házában élőkkel, hiszen az ottani bérlők nagyrészt piaci alapon bérlik a helyiségeket. 

Fekete  Zsolt: Az  egyeztetést  az  ESZK  munkatársai  végezték.  Megpróbálták  az  ideiglenes 
elhelyezést  úgy  megoldani,  hogy  az  ott  elhelyezett  hajléktalanok  lehetőleg  egy  szinten,  egy 
tömbben kapjanak átmeneti elhelyezésükre helyet. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 3 nem, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
Az 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. Javaslat a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalánál  alkalmazott 
illetményalap emelésére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  belügyminiszter  pályázatot 
hirdetett Magyarország 2019. évi költségvetési törvényben meghatározott kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra. A pályázat célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok 
számára is lehetőség nyíljon a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők bérének megemelésére. 
A kiírás szerint pályázatot a 38.000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő képességgel 
rendelkező  önkormányzati  hivatalt  fenntartó  önkormányzatok  nyújthatnak  be.  Az  igénylés 
feltételeként az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan, 
január 1-től kezdődően, legalább 46.380 forintban állapítja meg. Az előzetes számítások alapján az 
illetményalap emelkedés  mintegy 20 millió  forintos többletköltséget jelent,  melynek fedezetét  a 
várható pályázati támogatás biztosítja. 

A továbbiakban Pataki Csaba képviselőnek adta meg a szót. 

Pataki  Csaba: Sajnálatának  adott  hangot,  hogy  ilyen  előterjesztéseket  kell  tárgyalnia  a 
Közgyűlésnek. Mint ismert a közszférában dolgozók bérrendezése az elmúlt 11 évben nem történt 
meg és ez mind következményként van jelen. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy ennek mi a 
mögöttes szándéka.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2019. (I. 24.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  belügyminiszter  által 
meghirdetett  a  Magyarország  2019.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2018.  évi  L.  tv.  3. 
melléklet  I.  12.  pont  szerinti  kiegyenlítő  bérrendezési  alap  támogatásra  történő  pályázat 
benyújtását  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei  Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalja, hogy a Salgótarján 
Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatalánál az illetményalapot a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (1) bekezdésben rögzítetthez képest 20 %-
kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban határozza meg 2019. január 1-től kezdődően, és azt 
egész évben fenntartja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat  „Az  illegális  hulladéklerakók  felszámolása”  című  pályázat  benyújtásának 
jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Innovációs  és  Technológiai 
Minisztérium az  Országos  Hulladékgazdálkodási  Terv  céljainak  megvalósítása  érdekében  2018. 
decemberében  nyilvános  pályázati  felhívást  tett  közzé,  mely  az  illegális  hulladéklerakók 
felszámolását  célozza  az  önkormányzatok  számára.  A támogatás  célja  a  közterületen  fellelhető 
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése. 
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