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Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2010.  november  18-án  megtartott 
közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Eötvös Mihály alpolgármester
- dr. Kádár Zsombor jegyző
- a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, irodavezető-helyettesei
- a közszolgáltató szervek vezetői, képviselői
- a sajtó képviselői
- érdeklődő állampolgárok

Napirend:  Tájékoztató  a  Közgyűlés  2010.  évi  tevékenységéről,  az  elkövetkezendő  időszak 
feladatairól, valamint a Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  az  ülés  megnyitásakor  15 
képviselőből  12  fő  van  jelen,  tehát  a  Közgyűlés  határozatképes.  Dóra  Ottó,  Huszár  Máté  és 
Ercsényi  Ferenc  képviselő  urak  előzetesen  bejelentették,  hogy  a  mai  közmeghallgatáson  nem 
tudnak részt venni.
A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  13.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a 
képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.
Salgótarján városában a közmeghallgatás évek óta november hónapban történik, ilyenkor egy évre 
visszamenőleg  számba  lehet  venni  az  elért  eredményeket.  Most  egy  sajátos  helyzet  alakult  ki, 
hiszen az idei évben került sor az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokra.
A közmeghallgatás  első  részben  a  képviselő-testület  nevében  számot  ad  a  Közgyűlés  4  éves 
tevékenységéről, a második részben pedig az állampolgárok közérdekű bejelentéseket, javaslatokat 
tehetnek.
Az  ülésre  meghívást  kaptak  a  hivatal  irodavezetői,  a  közszolgáltató  szervek  képviselői,  az 
önkormányzat által fenntartott kft-k, kht-k és egyéb intézmények vezetői is.

A napirend keretében a mellékelt prezentációs anyag szerinti tartalommal megtartja tájékoztatóját a 
Közgyűlés  4  évi  tevékenységéről,  az  elkövetkezendő időszak  feladatairól,  illetve  a  Salgótarjáni 
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről.
Részletesen  foglalkozik  az  elmúlt  időszak  fejlesztéseivel,  felújításaival,  az  elbírálás  alatt  lévő 
pályázatokkal,  a  városüzemeltetési  kiadásokkal,  vagyongazdálkodással,  bérlakás-,  játszótér 
koncepcióval. Bemutatja a humán szférára vonatkozó információkat , mint az oktatás – közoktatás-
fejlesztést, képzést, a közművelődést, a kultúrát, a sport támogatását, aszociális és gyermekjóléti, 
illetve  egészségügyi  ellátást.  Tájékoztatójában  foglalkozik  az  adóbevételek  alakulásával,  az 
Integrált  Városfejlesztési  Stratégiával,  a  Turisztikai  Desztinációs  Menedzsmenttel,  a  Nógrád-
Novohrad Geoparkkal, valamint Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulással.
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Átadja a szót a hallgatóságnak.
Kérdések, hozzászólások

Nagy Ferencné, Szerpentin út 46.
A  Civil  Kerekasztal  alelnökeként  a  következőket  fogalmazza  meg:  Példaértékűnek  tartja  az 
együttműködést az önkormányzat és a civil szervezetek között. Az utóbbi években felerősödött a 
városban  a  civil  szerveztek  szerepe  és  jelentősége.  Az  ország  különböző  részein  fórumokon, 
tanácskozásokon vett  részt,  ahol  elmondta,  hogy milyen az együttműködés  az önkormányzattal. 
Példaként említi azt, hogy tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottságok munkájában. A Heves 
Megyei Civil Kerekasztal Elnöke a mai napig nem tudta elérni azt, hogy tanácskozási joggal részt 
vehessenek a döntéshozók munkájában. A város vezetése ezen kívül anyagi támogatást is nyújt a 
civil szervezetek számára, többek között bérleti díj formájában. A gazdasági nehézségek ellenére 
kéri, hogy a civil szervezetek munkáját úgy értékeljék a jövőben is, hogy nem kérnek bérleti díjat a 
helyiségek  használatáért.  Úgy  gondolja,  hogy  a  civil  szervezetek  a  különböző  programok 
megszervezésével több millió forintot  takarítanak meg a város számára.  Az idén egy civil  társa 
javaslatára írni kezdte civil óráit, amit ha ezer forinttal számol, ma már több millió forintnál tart. 
Megköszöni továbbá azt a kitüntetést, melyben a város vezetése részesítette 2008-ban.
Rokkant-telepi lakosként a következő gondolatokat fogalmazza meg:
Örömét fejezi ki, hogy a Hunyadi körút felújítása megtörtént. Kéri azonban, hogy a Szerpentin út 
felújítása sem maradjon abba, beleértve a járda felújítását is. Kb. 1 hónapja egy vaskorlát került 
elhelyezésre a felső részen, ugyanis láthatóan süllyed a hegyoldal. Kéri,  hogy készüljön statikai 
felmérés az említett részen. A buszjárattal kapcsolatban elmondja, hogy este 18.30 és 21.05 óra 
között nincs buszjárat. A délután folyamán viszont van két járat, az egyik 16.20-kor, a másik pedig 
16.40-kor. Amennyiben van rá lehetőség kéri, hogy a két járat közül az egyik járat este 19.30 körül 
induljon. A Pécskő úti  játszótérrel  kapcsolatban kéri,  hogy olyan játszószerek és játszóeszközök 
kerüljenek beépítésre, amelyek balesetmentesek. Örömmel venné, ha a CBA oldalánál kerülne a 
bejárat elhelyezésre, ugyanis a Meredek úti buszmegállónál igen nagy a forgalom. Az esti órákban 
nem  szívesen  közlekednek  gyalog,  mivel  az  utóbbi  időben  több  betörés,  bántalmazás  történt. 
Örömmel venné, ha a polgárőrök és a rendőrök többet járőröznének az esti órákban.
Kérdezi továbbá, hogy a rendőrségnek van-e információja arról, hogy a járókelőket – főleg idősebb 
embereket – megszólítanak különféle ajándékokat felajánlva, amit kizárólag a lakáson adnak át. A 
férjét is megszólították, sajnos a rendszámot nem írták fel.
Még egyszer megköszöni a városvezetés munkáját, azt a segítséget, melyet a civil szervezeteknek 
nyújtanak.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda:  Jól  esik  számára  a  dicséret.  Úgy  gondolja,  hogy  jó  a  partneri 
kapcsolat az önkormányzat és a civil szervezetek között. A város önkormányzata sok segítséget kap 
a civil szervezetektől akár a Civil Kavalkád, akár a Városi Egészségnapról is legyen szó. A 107 civil 
szervezetből  többet  fel  tudna  sorolni,  akik  valóban  részt  vesznek  önzetlenül  a  programok 
szervezésében, azért, hogy a városban élők jól érezzék magukat. Köszöni ezt a partnerséget.
A bevezetőjében  bemutatta,  hogy  mely  utak  kerültek  felújításra  az  elmúlt  4  évben.  A város 
önkormányzatának sajnos  saját  forrás  nem áll  rendelkezésre,  csupán az önerőt  tudja  biztosítani 
ahhoz,  hogy  pályázni  lehessen.  2010.  évben  már  nem  álltak  rendelkezésre  a  hazai  forrású 
pályázatok, melyekből az utak felújítása megtörténhetett volna. Bízik abban, hogy az elkövetkező 
időben a kormányzat megtalálja azt a forrást, mellyel lehetőség nyílik az önkormányzati belterületi 
úthálózatának felújítására.
A domboldal  süllyedésével  kapcsolatban kéri  az  illetékes  munkatársakat,  hogy vizsgálják ki  az 
ügyet. Visszajelzést a hivatal írásban fog adni.
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Bodnár Benedek: A Pécskő úti játszótérrel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg folyik a játszótér 
kivitelezése.  Elmondja,  hogy az említett  terület  alatt  sok közművezeték húzódik,  mely nagyban 
meghatározza  azt,  hogy  hova  lehet  elhelyezni  a  játszóeszközöket.  Ennek  megfelelően  került 
kialakításra a játszótér bejárata is. Utána fog nézni annak, hogy az említett kérés teljesíthető-e.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Elmondja, hogy a játszótéren korszerű svéd játszóeszközök kerülnek 
elhelyezésre, amelyek stabilak. Reményei szerint a gyerekeknek is tetszeni fog. 

Molnár Róbert: A felvetett javaslatot ki fogják vizsgálni. Úgy gondolja, hogy a kérés orvosolható. 
Jelenleg  a  lakossági  fórumon elhangzott  igények  kivizsgálása  folyik.  Ígéretet  tesz  arra,  hogy a 
körzet önkormányzati képviselőjével egyeztetni fog.

Ponyi  Béla:  Megdöbbentette  a  hozzászólás,  mivel  Salgótarján  egyik  legbiztonságosabb 
városrészéről  van  szó.  Az  elmúlt  időszakban  egy rablás  és  betörés  volt,  melynek  elkövetőit  a 
Polgárőrség segítségével elfogták. Nem tudja megígérni azt, hogy a területen rendszeres járőrözés 
lesz. Az utazó bűnözők ellen csak akkor tudnak fellépni, ha pontos információval rendelkeznek. 
Valóban történtek olyan bűncselekmények, amikor a sértett a lakásába beengedett egy „bűnözőt”, 
aki rosszullétet színlelt, és amíg egy pohár vizet vittek neki, addig kirabolták a lakást. Az ilyen 
trükkös  lopásokra  hívják  fel  a  figyelmet  közleményekben.  A  rendőrség  csak  a  lakosság 
közreműködésével tudja ezeket a tetteseket elfogni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Egyetért Ponyi Béla rendőrkapitány úrral, jobban oda kell figyelnie 
mindenkinek saját biztonságára. Sajnos a bűnöző hajlamú egyének kihasználják a hiszékenységet, a 
jóhiszeműséget, a becsületességet. Örömét fejezi ki, hogy a rendőrkapitányság elfogta az említett 
bűnözői csoportot.

Bali Bertalanné, Erzsébet tér 2.: Elmondja, hogy a Városi Nyugdíjas Klub és az Egyedülállók Baráti 
Körének az elnöke. A Nyugdíjas Klub 1997-ben, az Egyedülállók Baráti Köre 1985-ben alakult meg 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  gondozásában.  Először  a  JAMKK  épületében, 
majd  a  Mozgáskorlátozottak  Egymást  Segítő  Egyesülete  helyiségében  kaptak  helyet,  ahonnan 
kiszorultak.  Ezt  követően  kerültek  elhelyezésre  a  SZÜV-székház  épületében.  Az  önkormányzat 
2010. március 31-ig fizette a bérleti díjat, azóta azonban nem. A klub anyagi helyzete nem teszi 
lehetővé a bérleti díj fizetését. A két klub azért alakult meg, hogy a hosszú évtizedes munka után 
megfáradt  idős  emberek  szabadidejüket  hasznosan  tudják  eltölteni.  Nem  érti  azt,  hogy  az 
önkormányzat a nyugdíjasoknak miért  nem tud egy helyiséget térítésmentesen biztosítani. 2010. 
november 16-án a Salgó Vagyon Kft. levélben felmondta a helyiséget, és arra kötelezte a klubot, 
hogy 106.478,- forintot fizessen be. Ellenkező esetben nem tudják a helyiséget tovább biztosítani és 
intézkednek  a  helyiség  kiürítéséről.  A két  civil  szervezet  a  Nemzeti  Civil  Alap  támogatásával 
bebútorozta a helyiséget. Polgármester Asszony felé már többször jelezték a bérleti díj támogatására 
vonatkozó igényüket, és kérték segítségét. A bérleti díjat nem tudják kifizetni. Egy hónappal ezelőtt 
írtak Polgármester Asszonynak egy levelet az üggyel kapcsolatban, amire a mai napig nem kaptak 
választ. Bízik a segítő támogatásban és intézkedésben azért, hogy az idős nyugdíjasok ne kerüljenek 
az utcára.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Az  elhangzott  gondolatsornak  a  lényege  az  volt,  hogy  az 
önkormányzat miért nem biztosít nyugdíjas klubbot. Prezentációjában látható volt, hogy a szociális 
ellátás  keretében  az  önkormányzat  idős  klubokat  működtet  felújított,  akadálymentesített 
ingatlanokban  a  város  több  részén.  Ezek  az  idős  klubok  igényes  időtöltést  és  kikapcsolódást 
biztosítanak a szépkorú embereknek. Nincs arról szó, hogy az önkormányzat nem gondoskodik a 
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