
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

20. sz.
Jegyzőkönyv

Készült: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2011.  november  24-én  megtartott 
közmeghallgatásáról.

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

Napirend:  Tájékoztató  a  Közgyűlés  2011.  évi  tevékenységéről,  az  elkövetkezendő  időszak 
feladatairól, valamint a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  az  ülés  megnyitásakor  15 
képviselőből 13 fő van jelen, tehát a Közgyűlés határozatképes. 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. 
A közmeghallgatás első részében a képviselő-testület nevében számot ad a Közgyűlés 2011. évi 
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 2011. évi tevékenységéről, az elkövetkezendő időszak feladatairól, illetve a Salgótarjáni 
Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről.
Részletesen  foglalkozik  az  elmúlt  időszak  fejlesztéseivel,  felújításaival,  az  elbírálás  alatt  lévő 
pályázatokkal, a városüzemeltetési kiadásokkal, vagyongazdálkodással. Bemutatja a humán szférára 
vonatkozó információkat, mint az oktatás – közoktatás-fejlesztést, a közművelődést, a kultúrát, a 
sport  támogatását,  a  szociális  és  gyermekjóléti,  illetve  egészségügyi  ellátást.  Tájékoztatójában 
foglalkozik továbbá a Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulása tevékenységével.

A tájékoztatója után átadja a szót a hallgatóságnak.
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Kérdések, hozzászólások

Kovács Máté, Salgótarján, Nyár út 1.:
Mikor látják el aszfaltburkolattal a Nyár utat? A közvilágítás áthelyezését kéri az utca sarkára a jobb 
beláthatóság érdekében.

Kovács István, Béke körút 116.:
Köszönetet mond Kakuk Zoltán képviselő úrnak a lépcső feljáratok felújításáért. A rendelőintézet 
közelsége miatt nagyon sok autó parkol a Béke körúton, illetve a ruhagyár felé vezető úton, és 
sajnálatos  módon  szemetet  hagynak  maguk  után.  Kéri,  hogy  a  területre  fokozott  figyelmet 
fordítsanak a VGÜ Kft. dolgozói. A Béke körút pihenő övezet, ennek ellenére az autók túl nagy 
sebességgel haladnak rajta. Javasolja fekvőrendőr kiépítését. A Báthory szobor melletti parkolónál 
kéri, hogy helyezzenek ki padokat.

Nyergesné Bárdos Éva, Salgótarján, Arany János út 15.:
Közös képviselőként szól a lakóközösségüket évek óta érintő problémáról. A ház mellett található 
játszótér  nem  rendeltetésszerű  használata  miatt  a  lakók  nyugodt  életvitele  nem  biztosított.  A 
játszótér felújításának nagyon örült, azonban annak már kevésbé, hogy nem kerítették be. Számított 
arra,  hogy folytatódni  fog az  addig  is  zajló  rongálás,  randalírozás,  melyet  tinédzser  és  kamasz 
korosztály művel  esténként,  éjszakánként  főleg  hétvégén,  továbbá  az  iskolai  lyukas  órák  alatt, 
valamint a délutáni órákban. Utánuk szemét, alkoholos dobozok, üvegcserepek és cigaretta csikkek 
maradnak. A kutyatartók is gyakran használják a játszóteret a kutyáik számára illemhelynek. 
A probléma  megoldása  miatt  már  írásban  fordult  Jegyző  úrhoz,  de  ezt  a  fórumot  is  szeretné 
kihasználni javaslatai ismertetésére.
Javasolja  a  játszótér  bekerítését,  nyitva  tartás  bevezetését  9.00  órától  20.00  óráig,  házirend 
kifüggesztését, kamerás megfigyelés alkalmazását, a polgárőrök fokozott megjelenését, legalább a 
hétvégén. Bízik benne, hogy mindezek megvalósításával az a korosztály használná a játszóteret, 
akiknek  készült,  visszatérne  a  lakók  nyugalma,  továbbá  a  közös  tulajdon  nem csak  felújításra 
kerülne, hanem meg is óvnák.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
A játszótér kérdését Méhes András képviselő úr is felvetette a mai Közgyűlésen. A városban sok 
játszóteret  újított  fel  az  önkormányzat  az  elmúlt  időszakban,  volt  amit  saját  erőből,  volt  amit 
pályázati  forrásból.  Az  önkormányzat  és  a  VGÜ  Kft.  dolgozói  is  örömmel  dolgoztak  a 
kialakításukon. Nem gondolják, hogy a játszótereket el kellene zárni, inkább legyenek nyitva, hogy 
a  szülők,  nagyszülők,  óvónénik  bármikor  elmehessenek oda  a  gyerekekkel.  Sajnos  meg  kellett 
tapasztalni, hogy a társadalom tagjai még nem érettek arra,  hogy megőrizzék a felújított értéket, 
pedig  rendeltetésszerű  használat  esetén  ezek  a  játszóterek  hosszú  évekig  a  gyermekek 
rendelkezésére  állhatnának.  A  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Iroda  és  a  VGÜ  Kft. 
munkatársai  megvizsgálják  a  lehetséges  megoldási  javaslatokat.  A Rendőrség  és  a  Polgárőrség 
segítségét is kéri, hogy a városközpontban lévő játszóterek környékén erősítsék meg a felügyeletet 
főként az említett időszakokban.

Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője:
A Nyár út problémája ismert,  Salgótarjánban több szilárd burkolattal  nem rendelkező út is van. 
Sajnos az elmúlt időszakban nem voltak útkiépítésre vonatkozó pályázatok.  Az útfelújítások során 
prioritást  élveznek  azok  az  útvonalak,  ahol  tömegközlekedés  van.  Amennyiben  az  év  végén  a 
felhasználható  keretből  marad  forrás,  megpróbálnak  minél  több  utat  kikátyúzni,  felújítani.  A 
kollégái megvizsgálják az utat, valamint a közvilágítás áthelyezésének lehetőségét.
A  Béke  körúti  gépkocsiparkolás  témája  szintén  ismert  már  a  Polgármesteri  Hivatalban.  Az 
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önkormányzat  már  mintegy  két  évvel  ezelőtt  kezdeményezte  az  állami  terület  önkormányzati 
tulajdonba adását  parkolók kiépítése céljából.  Ez ügyben még nem történt  előrelépés.  Az Iroda 
megvizsgálja, hogy a kialakult helyzetet forgalomtechnikai beavatkozással lehet-e rendezni.
A fekvőrendőr  kihelyezésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy számos  bejelentés  érkezik  ebben  a 
témában. A kihelyezést követően viszont legalább annyi panasz és kérés is jön, hogy távolítsák el 
azt.  Jelenleg  egy  újfajta  technológiával  próbálkoznak  a  kollégái,  amely  talán  autó  barátabb 
megoldás lehet. 
A Báthory szobor parkjában a padok kihelyezése a költségvetés lehetőségeitől függ.
Amikor az Arany János út 15. melletti játszótér problémáját jelezték Jegyző úr felé, a játszóterekre 
vonatkozó  források  már  felosztásra  kerültek.  Megtörtént  az  árajánlatkérés,  így  remélhetőleg  a 
következő évben megoldják a felmerült problémát.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
A Báthory-szobor  melletti  padok  kihelyezését  megvizsgálja  a  VGÜ  és  a  Városfejlesztési  és 
Városüzemeltetési Iroda, van-e lehetőség a 2012. évi költségvetésbe beépíteni.

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója:
A Béke körút szemetességére vonatkozó panaszt megvizsgálja. Elmondja, hogy a Báthory-szobor 
melletti padok kihelyezése szerepel a 2012. év fejlesztés tervében.

Szabó Ferenc Gábor, települési képviselő: 
A játszótér problémájának megoldásában célszerűnek tartja civil  szervezetek részvételét  is,  akik 
vállalnák, hogy felügyelnek a területre.

Ponyi Béla, r.ezredes Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság:
A játszótéren  történő randalírozás  esetén  a  járőrök akkor  tudnak kimenni,  ha  máshol  nem kell 
súlyosabb bűncselekmény, jogsértés elkövetése miatt eljárni. A rendőri létszám nagyon korlátozott. 
Javasolja a polgárőrség területre történő szervezését.

Kakuk Zoltán, települési képviselő 
A belvárosban működik polgárőrség, a vezetője Pintér György. Javasolja a panasz bejelentőjének, 
hogy  keressék  fel  és  egyeztessenek  a  járőrözés  kérdésében.  Nagy  probléma  viszont,  hogy  a 
bejelentők nem mennek el tanúskodni a Rendőrségre a konkrét esetekben, nem merik ezt felvállalni. 

Bertók Sándorné, Március 15. út 10. Fsz. 2. 
A hétvégi házas területen nincsenek kihelyezve utcanévtáblák, mely esetenként akár életmentő is 
lehet, segíti a mentő, rendőrség, tűzoltóság helyszínre találását is. 
A Fő tér 13. Társasház közös képviselőjeként az alábbi probléma megoldásában kéri a segítséget. 
A társasház a belvárosban a Március 15. út 2-12. szám alatt található, az ott lakók száma 295 fő. A 
problémájuk 10 éve kezdődött,  azóta megoldatlan,  sőt fokozódott.  Már ebben az évben is  több 
panasz bejelentést tettek a Bacardi Mojito Klub üzemeltetéséből adódó zaj miatt. Az intézkedések, 
melyek az üggyel kapcsolatban érkeztek, a tulajdonosok tudomására lettek hozva a hirdetőtáblán 
keresztül, de azokkal a lakók nem elégedettek, és továbbra is bömböl a zene. A bejelentésük alapján 
az  I.  fokú  környezetvédelmi  hatóság  előírta  az  üzemeltetőnek  a  zajszint  mérést,  melyet 
megfellebbeztek,  arra  való hivatkozással,  hogy a zaj  okozója nem a klub,  hanem a máshonnan 
odatévedő ittas egyének és az utca más mellékzaja. A II. fokú hatóság új mérésre kötelezte a klubot 
2012.  július  15.  napjáig.  Az  ott  lakók  felháborítónak  tartják,  hogy  a  pihenőidőt  nem  tartják 
tiszteletben. A közelmúltban már a József Attila Művelődési és Konferencia Központ is működtet 
diszkót,  így  pénteken  és  szombaton  az  erősítőktől  volt  nagy  a  zaj  hajnal  5  óráig.  A lakók 
elégedetlenségét tovább fokozza a diszkót követő nap látványa, amely a ház körül tapasztalható. A 
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ház oldalát használják wc-nek, mivel a nyilvános WC reggel 8.00 és este 20.00 óra között  van 
nyitva. A tér közelébe kell helyezni a nyilvános wc-t, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy távolabbra 
nem mennek el. A fiatalok a JAMKK színpadi bejárója alatt, valamint az újonnan felújított, a Bolyai 
János Gimnázium felé vezető lépcsőn italoznak. Kérte már, hogy a Városi TV tetejére helyezzenek 
ki térfigyelő kamerát, eddig hiába. Kéri továbbá az említett  Blyai lépcső felé irányított  erősebb 
közvilágítást,  valamint  az  említett  területen  a  hétvégi  estéken,  éjszakákon  gyalogos  rendőri 
járőrözést.

Ispán Andor, Salgótarján, Béke krt. 42.:
Örömét  fejezi  ki  a  Béke  körút  lépcsőjavítása  kapcsán,  mely  nemcsak  kényelmi,  hanem 
balesetvédelmi  szempontból  is  nagyon  fontos.  Megköszöni,  hogy  a  pihenésre,  szórakozásra 
szolgáló területek szép berendezésekkel gyarapodtak. A Dolinkában javasolja vízvételi lehetőség 
kialakítását. Rendszeresen látja a Polgárőröket és Rendőröket járőrözni a területen, bízik benne, 
hogy az  Acélgyár  környéke  ismét  régi  fényében  tündökölhet  majd.  Nagyon  jónak  tartja,  hogy 
eltűntek az emberhez nem méltó lakásként használt ingatlanok. Az egészségtelen, elavult, felújításra 
nem alkalmas épületek lebontása hamarosan megvalósulhat a Salgó és Acélgyári utakon is, ebben 
nagy szerepe van Turcsány László képviselő úrnak, aki sokat dolgozik az ügy érdekében.
A Rendelőintézettel szembeni, a ruhagyár felé vezető egyenes szakaszon a tiltó tábla ellenére sok 
autó  parkolt.  Köszöni  a  közterület-felügyelet  munkatársainak  hatékony  fellépését,  melynek 
következtében  a  közlekedési  dugók  megszűntek  ezen  a  területen.  Kéri,  hogy  a  beláthatatlan 
szakaszokon, útkereszteződéseknél az egész város területén végezzenek ellenőrzéseket.

Lukai István, Salgótarján, Liget út 6.:
A Liget út állapota rossz, a gázvezeték lefektetése után nem jól állították helyre. Süpped az út, a víz  
nem a csatornába, lefolyóba folyik, hanem túlfolyik rajta.
Az  Alkotmány  úton  sok  szemét,  üvegszilánk  van  szétszórva,  hétvégén  éjszaka  a  fiatalok 
randalírozása zavarja a lakókat. Előfordul a közterületen folytatott italozás is. A Polgárőrség hiába 
szól a rendbontóknak, ha nincs mellettük rendőr, nem hatékony a fellépésük. A lakók, mivel sok 
idős  ember  él  arra,  nem  is  mernek  közbeavatkozni.  A kukázók  is  szemetelnek,  sok  esetben 
kirámolnak a  kukából  és  úgy hagyják,  véleménye szerint  nem a VGÜ Kft.  embereinek kellene 
felszedni, hanem nekik. A Kálvárián is hiába takarítanak, szedik a szemetet, mert pár nap múlva 
ismét olyan.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Tudomásul  kell  venni,  hogy a  belváros  mindenhol  a  szórakozás  helye.  Elvárás  egyrészt,  hogy 
adjunk teret a fiatalok szórakozásának, másrészt az is elvárás a másik oldalról, hogy ne zavarják a 
lakók  nyugalmát.  A Pécskő  Cafe-val  kapcsolatban  már  a  fogadóóráján  is  megkeresték  lakók. 
Véleménye  szerint  a  belváros  a  gyülekezés,  a  szórakozás  és  a  közösség  tere.  Nem  tartja 
elképzelhetőnek,  hogy megszüntessék  a  József  Attila  Művelődési  Központban  és  a  Fő  téren  a 
rendezvényeket. Az említett területen élők kérésének természetesen van alapja, figyelmet fordítanak 
a kérdésre. Nagy toleranciára van szükség, meg kell találni az egészséges egyensúlyt.
Véleménye szerint a város köztisztasága sokat javult az elmúlt időszakban, a mely a VGÜ Kft. 
dolgozóinak köszönhető. A hétvégi időszakban már hajnal 3-4 óra körül takarítanak, szedik össze a 
szemetet a gócpontokon. A Rendőrség is fokozott ellenőrzést tart a hétvégi estéken, éjszakákon. A 
fiatalokat  összefogással,  közösen,  minden eszközt  bevetve  kell  nevelni.  Törekedni  kell  a  békés 
egymás mellett élés kialakítására. Természetesen figyelnek az elhangzott jelzésekre. 

Dr. Fodor Enikő, az Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője:
A közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen ellenőrzik az Arany János úti játszóteret, nappal 
nem  tapasztaltak  rendzavarást.  A  Pécskő  Cafe-ra  vonatkozóan  rendszeresen  tartanak  közös 
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társhatósági  ellenőrzéseket  a  Rendőrséggel,  Tűzoltósággal,  az  Adó  és  Vámhivatallal.  A 
szórakozóhely üzemeltetője  nem tud mit  tenni  azzal,  ha  a  fiatalok elmennek onnan,  erre  nincs 
ráhatása.  Az irodavezető  véleménye szerint  az  elsődleges  nevelést  a  családnak kellene adni,  ez 
határozza meg alapvetően a viselkedésüket. A térfigyelő kamera rendszer kialakításának lehetőségét 
a városi tv tetején megvizsgálják.
Köszöni a kereszteződésben való parkolásra, illetve az az elleni fellépésre vonatkozó hozzászólást. 
A szeszesital 22.00 óra utáni árusításának tilalmáról önkormányzati rendelet rendelkezik. Az Iroda 
munkatársai éjszakai ellenőrzéseket is tartanak, a múlt hónapban is több esetben szabtak ki bírságot.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: 
Az önkormányzat szándéka a 22.00 óra utáni szeszesital árusítás tiltására vonatkozóan az volt, hogy 
a  közterületen  megszűnjön  az  italfogyasztás,  csak  helyben,  a  vendéglátó  egységekben  legyen 
fogyasztható  szeszesital.  Természetesen  tisztában van azzal,  hogy ennek ellenére  megoldható  a 
szeszesitalhoz jutás, illetve ismert, hogy közvetlenül 22.00 óra előtt láthatóan megnő a salgótarjáni 
hipermarket szeszesital forgalma.

Ponyi Béla,   ezredes, Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság:  
A közterületen elfogyasztott szeszesital fogyasztások miatti feljelentések száma megnőtt az elmúlt 
időszakban a térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően, melyet kollégái folyamatosan figyelnek. 
Az  elhangzottakhoz  kapcsolódva  elmondja,  hogy a  Rendőrség  önmagában  nem tud  megoldani 
minden feladatot. Össze kell fogni, tenni kell azért, hogy az értékeket megóvják és legalább szinten 
tartsák, illetve hogy javítsanak a közbiztonság helyzetén. A Március 15. út 2-12. társasház közös 
képviselőjének mondja, hogy a társasház sajnos semmit nem volt hajlandó kifizetni a térfigyelő 
kamerarendszer  villanyszámlájának  költségére.  Az  említett  szórakozóhelyen  volt  zajszintmérés, 
mely a szórakozóhely csukott ajtaja esetében megfelelő volt. Amikor ki van nyitva az ajtó, akkor 
magasabb az érték, ezért kötelezték őket újabb mérésre, mely nem rendőrségi feladat. 
Pénteken gyalogos járőrszolgálat működik, a miskolci készenléti rendőrségtől is lejön egy szakasz, 
megerősített szolgálatot látnak el. A randalírozó fiatalok ellen megpróbálnak tenni, de a Rendőrség 
inkább  csak  szankcionálni  tud.  Hangsúlyozza  a  családi  nevelés  fontosságát.  Kéri,  hogy  aki 
rendzavarást  észlel,  hívja  a  Rendőrséget,  a  kollégái  mindenképpen  kimennek,  ha  tudnak.  A 
Polgárőrség  fontos  eleme  a  közbiztonságnak,  a  Polgárőrség  feladata  a  megjelenésével  a 
bűnmegelőzés. Vélhetően az egyenruhája miatt, a jelenlétük miatt nem fognak elkövetni jogsértést. 
Salgótarjánban  nagyon  jól  működik  a  Polgárőrség,  a  Rendőrséggel  rádión  is  tudják  tartani  a 
kapcsolatot.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Ismét a család meghatározó szerepét említi a nevelés terén, mely 
hiánya esetén az iskola megpróbálja  átvenni  ezt  a  szerepet,  ami természetesen teljes  egészében 
lehetetlen,így a felnőttek társadalmának kell abban összefogni és terelni a gyerekeket a helyes út  
felé. A Salgótarjáni Polgárőrség véleménye szerint is jól működik, nagy szerepet vállalnak nem csak 
a városi rendezvények biztosításában, hanem az éjszakai járőrözésben is. Köszönet érte minden 
polgárőrnek, akik munkájukat önzetlenül végzik fizetés nélkül.

Bertók Sándorné:
Igaz, hogy a Társasház nem vállalta fel a térfizető kamera villanyszámlájának költségét, azóta ők 
fizetik, és soha senki sem térítette meg. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
A térfigyelő kamerarendszer kialakításában szerencsés lett volna, ha a lakók és az üzletet bérlő vagy 
tulajdonos  vállalkozók  összefognak  és  segítenek  az  önkormányzatnak.  A  kamerarendszer 
kiépítésére az önkormányzat több 10 millió forintot kötött, az üzemeltetés is tízmilliós tétel évente,  
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de véleménye szerint megérte, érdemes lesz majd tovább fejleszteni.

Mede László, Salgótarján, Zsálya út 5.
2006-ban az Almafa úton megvalósult a közvilágítás kiépítése a buszmegállóban. A Zsálya úton 
sajnos azóta sem, kérdése, hogy mikor várható? A somlyói utat az ősszel kátyúzták, úgy néz ki, mint 
a sakktábla. Csupán a nagyobb mélyedéseket tömték be, a kisebbek maradtak. A Völgyhíd útról 
kifordulva az átereszen a Somlyó telepről leömlő víz nem tud lefolyni, mert el van tömődve, a 
terület nagyon bozótos. Ezt a problémát jelezte a körzet önkormányzati képviselőjének, de sajnos 
nem történt intézkedés. 
Sérelmezte a Rendelőintézetben szokásos időpont kérési eljárást, valamint a sürgősségi osztályon 
való várakozást.

Fekete Zsolt, települési képviselő:
A Bajcsy-Zsilinszky úti városrész és környéke lakosai nevében mondja el kéréseiket. Sérelmezik, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 13. sz. előtti épület játszóterét évekkel ezelőtt leszerelték és azóta sem 
vitték vissza a játékokat. Kéri a 63/A és 63/Y jelzésű autóbuszok megszüntetésére vonatkozó döntés 
felülvizsgálatát. A környéken sok nyugdíjas korú és iskolás gyermek él, akik a Rendelőintézethez, 
kórházhoz  csak  átszállással  tudnak  eljutni.  Az említett  épület  előtti  parkoló  rendbetételére  már 
korábban is kaptak ígéretet. A zúzott kővel borított parkolót sok autó használja, a Vízmű Kft. is. A 
csőrepedés  elhárításakor  a  por  miatt  az  ablak  kinyitására  sincs  lehetőség.  Fontosnak  tartanák 
továbbá a ház környékén található zöld területek rendbehozatalát.

Kiss János, Felső Idegér út 14.:
Javasolja a piac hátsó bejáratánál gyalogos átkelőhely kijelölését, mert a jelenlegi gyakorlat nagyon 
balesetveszélyes.  Kéri  a  segítséget  az  idegéri  területen  a  patkányirtásban,  mert  nagyon 
elszaporodtak a rágcsálók. Kéri továbbá közkút kihelyezését a Felső Idegér útra. Ez az út már most 
jeges, pedig még el sem kezdődött a tél, ugyanis a szennyvizet, mosóvizet az útra öntik ki.
Idegérben  még  nyomokban  fellelhető  a  Kaukázusból  származó  védett  növény,  a  magashegyi 
pozdor. Sajnos már nagyon kevés van belőle, meg kellene óvni, ebben kér segítséget.

Bodnár Benedek, a VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója:
A  Bajcsy-Zsilinszky  úti  játszótér  nem  felelt  meg  az  EU-s  előírásoknak,  ezért  bontották  el 
véglegesen. Salgótarjánban 94 játszótér volt, melyekből szinte mindet le kellett bontani. Jelenleg 13 
teljesen felújított  játszótér  van a  városban.  A játszóterekre vonatkozó koncepciót  minden évben 
felülvizsgálják, ha van rá lehetőség, akár egy-két játék kihelyezésére is, megoldják.
Minden  évben  áprilisban  szakképzett  féregirtó  végzi  a  patkányirtást,  Idegér  is  szerepel  benne, 
tudják, hogy nagyon fertőzött terület. Jelenleg az utóirtás zajlik. 
A téli jegesedéssel kapcsolatban elmondja, hogy bár még nem volt hó és jég, de már a buszjáratokat 
és a meredek utakat alásózták. Ígéretet tesz, hogy az idegéri területre is nagy figyelmet fordítanak.

Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője:
A  Somlyói  bekötőútra  vonatkozó  helyszíni  bejárás  jegyzőkönyvét  át  fogja  tekinteni,  és  ha 
hiányosságot tapasztal írásban jelzi a bejelentőnek, hogy mi a Közút feladata, illetve mikorra tudják 
megoldani.  A kátyúzási  tevékenységet  a  Somlyói  úton  nyáron  végezték  el,  de  burkolathibák 
folyamatosan keletkeznek,  így a  kátyúzást  gyakorlatilag soha nem lehet  befejezni.  Amennyiben 
balesetveszélyes  kátyúról  van szó,  a téli  időszakban,  amennyiben az időjárás  megengedi,  hideg 
aszfalttal  hárítják  el.  A  Völgyhíd  út  térségében  az  áteresz  eltömődésnek  sok  oka  lehet, 
megvizsgálják, amennyiben szükséges a Polgármesteri Hivatallal is egyeztetnek. A bozótirtást is 
ellenőrzi, ha van még ott teendőjük, elvégzik.
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Lőrincz Gyula, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője:
Megvizsgálják  a  Zsálya  út  közvilágításának  kérdését,  továbbá  a  Felső-Idegéri  és  Dolinkai 
közkifolyó  telepítésének  lehetőségét.  Hozzáteszi,  hogy  a  közkifolyók  üzemeltetése  Salgótarján 
önkormányzatának évente sok millió forintot jelent.

Nógrád Volán Zrt. képviselője:
Az utasszámlálási  adatok javasolták a cég számára,  hogy másféle  vonalvezetést  keressenek.  Az 
említett terület ellátásra a 3C-s járatot indítják, melyről közvetlenül nem lehet eljutni a kórház felé, 
viszont mégis biztosít lehetőséget az odautazásra. A hálózati változtatást minden évben átgondolják, 
az igények alapján igyekeznek a módosításokat megtenni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Az egyéni választókerületi képviselők a lakók jelzése alapján sok esetben már közvetlenül a Volánt 
keresik meg, többségében jó megoldások, megegyezések születnek.

Dr. Bercsényi Lajos, képviselő, a Szent Lázár Kórház igazgatója:
A kórházak  között  nagy  kapacitásbeli  különbségek  vannak,  a  salgótarjáni  kórház  az  országos 
átlaghoz képest 28 %-kal kevesebb lehetőséget kap 10 ezer főre, kórházi ágyra vetítve, a járóbeteg 
ellátásban ez 35 %. 2012. január 1-től változik, remélhetőleg ezek a nagy különbségek megszűnnek. 
A járóbeteg ellátásban kicsi a kapacitás, az előre lefoglalt időpontok sokszor azért borulnak fel, mert 
túl  sok  sürgős  eset  fordul  elő.  Számra  is  egyértelmű,  hogy ezen  a  betegek  ellátása  érdekében 
javítani kell. A sürgősségi osztály terhelése rendkívül megnőtt az elmúlt időszakban, több orvosra 
lenne szükség, ez azonban hihetetlenül megterheli a kórház költségvetését.

Több hozzászólás nem volt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Megköszöni  Salgótarján  érdeklődő  állampolgárainak,  a  hivatali  és  nem  hivatali  szervezetek 
képviselőinek, illetve a testület tagjainak a részvételét. Az ülést bezárja.

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda       Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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