


















Javasolta  a Közgyűlésnek,  hogy Huszár  Máténak,  a  2015.  február  01.  napjától  2019.  november 30. 
napjáig  terjedő  időszakra  a  felügyelőbizottság  tagjának  történő  megválasztására  tegyen  javaslatot  a 
társaság taggyűlésének.
Jelen felügyelőbizottsági tagságért semmilyen díjazás nem jár. Huszár Máté jogász végzettsége miatt is a 
megfelelő  személy,  mivel  folynak  a  tárgyalások  a  Kft-vel,  hogy  tesz-e  ajánlatot  az  MNV  Zrt.  a  
közműcégekre és ha igen, mikor és milyen mértékűt.

Az  előterjesztést  a  Gazdasági,  Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és  Idegenforgalmi  Bizottság  
egyhangúlag támogatta.

Kérdés, hozzászólás hiányában a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (I.22.) Öh. sz. határozat
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésé-
nek, hogy Huszár Mátét (an: …..........., szül: …..................., lakik: …........................) válassza meg a tár-
saság felügyelőbizottsági tagjának a 2015. február 01. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő idő-
szakra, és utasítsa a társaság ügyvezető igazgatóját a társaság jogi képviselőjén keresztül a szükséges 
cégbírósági eljárás megindítására
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: Az ülésre nem érkezett interpelláció. Megkérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű bejelen-
tése, észrevétele?

Jakab Jácint képviselőnek adta meg a szót.

Jakab Jácint: Boldog új évet kívánt mindenkinek. A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban 3 témá-
ban fogalmazott meg véleményt, tett fel kérdéseket. Ismét párhuzamot vonva a Tanú című filmmel, meg-
jegyezte, hogy Salgótarjánban a hangulatjelentést a Tarjáni Városlakó Egyesület szolgáltatja. Decemberi 
közgyűlési hozzászólásait sérelmezte az Egyesület, nyílt levelet kapott tőlük, de válaszolt is rá. A Tarjáni 
Városlakó hangulatjelentései alapján Salgótarjánban minden rendben van. Ugyanakkor véleménye sze-
rint néhány fontos hír kimaradt belőle, például a valóság.
Első témája a városi szilveszter. A szilveszteri hagyományokat felidézve megjegyezte, hogy a rendez-
vény felért egy éhezési tortúrával, a jegyvásárlók felének nem jutott étel. Mivel a vendéglátás és étkezés 
biztosítását végző céget a polgármester jelölte ki, ő a felelős emiatt. Kérte és javasolta a polgármester-
nek, hogy legközelebb jobban tájékozódjon, vagy a rendezvényszervezést bízza hozzáértő emberekre, 
például a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nél dolgozó tapasztalt művelődésszervezőkre.
Második témája sincs benne a Tarjáni Városlakóban, de a polgármesteri tájékoztatóban sem, ez az ingye-
nes parkolás. A választás hevében tett ígéreteket a polgármester nem, vagy csak részben tudta teljesíteni. 
Kérte, hogy hallgassa meg azokat az embereket, akik az ingyenes parkolás miatt felháborodtak, például 
a Pécskő úton és a Kistarján út tetején. Hozzanak olyan döntést, hogy ezek az emberek is parkolhassanak 
ott és ne menjenek oda autót árulni vidékről érkező emberek.
A polgármesteri és képviselői fizetések csökkentését is csak részben sikerült megoldani. Közösségi köz-
lekedésben sincs több busz, valamint a városőrség felállítása sem sikerült 30 nap alatt. Ígéretet tett a pol-
gármester a TESCO-nál a forgalom helyreállítására, ez sincs még megoldva. Ezekkel az ígéretekkel – 
melyek szerinte plusz 51 szavazatot hoztak és így nyerték meg a szocialisták a választást – akarva-aka-
ratlanul becsapták a választópolgárokat.
Még egy téma, ami a hangulatjelentésből kimaradt. A politikai értelemben veteránnak nevezhető Boldvai 
László feltűnésével sok lakos elkeseredésére „visszatér a múlt Salgótarjánba”. A pár nappal ezelőtti saj-
tótájékoztatón Boldvai László a kormány támogatását, hatékonyabb érdekérvényesítést, több pénzt kért 
számon, véleménye szerint azonban kár volt felszólalnia. Dániel Zoltán alpolgármester úr is hitelesebb 
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