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Jelen vannak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
 Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
 dr. Varga Tamás aljegyző
 Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
 közszolgáltató szervek vezetői, képviselői
 érdeklődő állampolgárok
 a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Polgármester  úr  betegség  miatti  távollétében  köszöntötte  a  közmeghallgatáson 
megjelent érdeklődő állampolgárokat, a képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek képviselőit, az 
ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket és a sajtó képviselőit.

A közmeghallgatás  is  testületi  ülés  keretében történik,  ezért  a  testület  tagjainak  határozatképes 
számban kell megjelenni.
A Közgyűlés 15 tagjából 12 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A közmeghallgatás  menetével  kapcsolatban elmondta,  hogy először  a  polgármesteri  tájékoztató, 
majd az állampolgárok hozzászólásai következnek.

A közmeghallgatásra meghívták a közszolgáltatók képviselőit is, lehetőséget biztosítva ezáltal arra, 
hogy az állampolgárok az észrevételeiket feléjük is megfogalmazhassák.

Minden felvetést megvizsgálnak. Amelyek részletesebb tájékoztatást igényelnek és emiatt a köz-
meghallgatás keretében nem tudnak választ adni, írásban fognak reagálni.

Kérte, hogy mellőzzék a folyamatban lévő hatósági ügyeket, hiszen azokban a Közgyűlésnek nincs 
hatásköre.

Ismertette a 2014. évi közmeghallgatás óta eltelt időszak főbb eseményeit.
I. Röviden értékelte az önkormányzat 2015. évi költségvetése háromnegyed évi teljesítését.
A 2015.  évi  önkormányzati  költségvetés  tervezési  feltételrendszere  részben  a  korábbi  évekhez 
megszokott saját forrásokra, saját bevételekre, a feladatalapú finanszírozás keretében kapott állami 
támogatásokra, valamint az előző évi költségvetési maradványra épült.
A 2015. évre vonatkozóan az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások köre és mennyisége az 
előző évhez képest nem változott.
Az ellátott feladatok végrehajtása során jelentős feszültséget jelent, hogy az önkormányzat az előző 
évhez  hasonlóan az  idén  sem kapott  a  központi  költségvetésből  a  korábbi  években megszokott 
mértékű rendkívüli kiegészítő támogatást.



Ismertette a költségvetés harmadik negyedéves teljesítményét.
Bevételi oldal.
A költségvetés háromnegyed éves szinten teljesített bevételi főösszege 5.844 millió forint, amely 
1.998 millió forinttal, 25,5%-kal csökkent az előző évi hasonló időszakához képest. Az előirányzat 
teljesítési  szintje  67,4%,  elmarad  az  időarányostól.  Az  alacsonyabb  teljesítés  alapvetően  a 
felhalmozási szektor kisebb bevételéből adódik, mivel 2014-ben az EU-s és önkormányzati ciklus 
záró évében erőteljes forráslehívás történt. Az alacsony bevételi szint azért nem okozott az elmúlt 
háromnegyed évben finanszírozási problémát, mivel a kiadások is az időarányos alatt maradtak.
A bevételen belül:
- Helyi adók befizetéséből származó bevétel összességében 1.218 millió forintot tett ki, amely az 
előző évhez képest  62 millió  forinttal,  5,3%-kal  növekedett.  A teljesítési  adat  azt  jelzi,  hogy a 
vállalkozások termelésüket növelték. Ezt mutatja az is, hogy az adóerő képesség az előző évhez 
képest javult.
- Az intézményi működési bevételek jogcímen összességében 690 millió forint a realizált forrás, 
amely  az  előző  év  hasonló  időszakának  teljesítéséhez  képest  55  millió  forinttal,  8,7%-kal 
növekedett.
Ezen belül a legjelentősebb a bérlakások  bérleti díj fizetése  77,5%, a nem lakás célú helyiségek 
bérleti  díjfizetése  85,4% teljesítést  mutat,  amely  azt  jelenti,  hogy amennyiben  az  év  hátralévő 
részében  hasonló  ütemben  történik  a  díjak  befizetése,  a  keletkező  források  fedezik  a  tervezett 
költségeket.
2015. szeptember 30-án a lakbér és közüzemi díj alkotta kinnlevőség a lakásbérlemények esetében 
228  millió  forintot  tesz  ki,  amely  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest  23  millió  forinttal 
csökkent, amit kedvező fejleménynek lehet értékelni.
A kinnlevőség azt jelenti, hogy sok bérlő nem tudja, illetve nem kívánja a díjakat fizetni.
Ebben az évben hosszú lejáratú hitelfelvétel 111 millió forint összegben történt.

Kiadási oldal.
Az  önkormányzati  költségvetés  háromnegyed  éves  szinten  jelentkező  kiadási  főösszege  5.044 
millió forintot tett ki,  amely 2.329 millió forinttal,  31,6%-kal elmarad az előző év felhasználási 
adatától.  A  rendelkezésre  álló  előirányzat  felhasználási  szintje  58,2%,  kisebb  az  időarányos 
mértéknél. A felmerült kifizetési kötelezettségre a szükséges források rendelkezésre álltak.

Működési feladatok. A nagy ellátó rendszerek gazdálkodásának jellemzői.
A költségvetés szociális és egészségügyi feladatai.
A működési feladatok finanszírozására, illetve különféle ellátásokra összesen 939 millió forintot 
költöttek.  Ezen  belül:  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  által  fenntartott 
intézmény  –  Egészségügyi-Szociális  Központ  –  keretein  belül  összességében  505  millió  forint 
felhasználására került sor.
A közfoglalkoztatás feladatainak  ellátásával,  megszervezésével  az  önkormányzat  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft-t  bízta  meg.  A feladat  elvégzésére összességében 95 millió  forint 
támogatás folyósítására került sor. Ezen belül a közfoglalkoztatási programok saját erő részének 
biztosítása érdekében 38 millió forint a támogatási összeg.
A  Kft.  által  ellátott  parkfenntartás,  temetőfenntartás,  helyi  utak  és  közterületek  fenntartási 
feladatainak ellátására 103 millió forint pénzátadás történt.
Szociális  segélyezésre  és  gyermekvédelmi  feladatokra  összességében 191 millió  forint  kifizetés 
történt. A különféle segélyezés feladatai jelentős részben kifutó jelleggel kerülnek finanszírozásra, 
hiszen a kiadások jelentős részét az állam vette át.

Oktatás, nevelés
Az önkormányzat fenntartásában megvalósuló óvodai nevelés, a központilag megszervezett oktatási 
feladat  üzemeltetési  feladataira,  illetve  egyéb  oktatási  feladatokra  összességében  1.828  millió 
forintot költöttek.
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Az óvodai feladatok ellátására 591 millió forint felhasználása történt.
Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésére összességében 487 millió forint a 
felhasznált  összeg.  Ezen belül  a  legjelentősebb kiadást  a  gyermekélelmezés  költségei  teszik ki, 
amely összességében 245 millió forint összegben jelentkezett.

Felhalmozási feladatok
A költségvetésben közvetlenül  megjelenő beruházási  és felújítási  feladatokra összességében 613 
millió forint kifizetés történt, ezen belül a beruházási feladatokra összességében 507 millió forintot, 
a felújítások megvalósítására összességében 106 millió forintot fizettek ki ebben az évben.

Összességében értékelte az ez évi költségvetést.  A harmadik negyedév végéig az önkormányzat 
ugyan  minden  fizetési  kötelezettségének  eleget  tudott  tenni,  azonban  ez  173  millió  forint 
folyószámlahitel állományt eredményezett. Ez mutatja, hogy a keletkező bevételek nem fedezik a 
felmerülő  kiadásokat,  amely  az  év  végére  a  teljes  folyószámlahitel-keret  igénybevételét 
eredményezi,  és  az  év  utolsó  hónapjaiban  finanszírozási  feszültséget  okoz,  amennyiben  az 
önkormányzat  az  év  hátralévő  részében  nem  jut  kiegészítő  forrásokhoz,  rendkívüli  állami 
támogatáshoz.

II. A 2016. évi költségvetés előkészítése
A 2016.  évi  költségvetés  előkészítése  megkezdődött.  A polgármesteri  hivatal  szakemberei  által 
elkészített előzetes számítás szerint az önkormányzat 2016. évi költségvetésének várható működési 
hiánya mintegy 1.100.000 ezer forint.
Ez  azt  jelenti,  hogy  változatlan  feladatellátást  feltételezve  a  rendelkezésre  álló  bevételek  nem 
fedezik a kiadásaikat. A tervezési hiány oka elsődlegesen az, hogy az önkormányzat nem számíthat 
a 2012-2013. években kapott, az évenkénti 1 milliárd forintot meghaladó összegű rendkívüli állami 
támogatásra és az önkormányzat a 2015. évben felhasználta az ezekből az állami támogatásokból 
eredő tartalékait. Ebből következően determinációnak tekinthetik, hogy a költségvetés hiánnyal nem 
tervezhető, az önkormányzat éven túli futamidejű működési hitelt nem vehet fel, a tárgyévi folyó 
bevételek és folyó kiadások közötti különbség finanszírozására pénzmaradványt nem tud igénybe 
venni, a központi költségvetésből rendkívüli támogatásra nem számíthat. A költségvetés működési 
kiadásai  és  bevételei  egyensúlyának  megteremtése  érdekében  szükséges  az  önkormányzat 
gazdálkodásának, valamint az általa biztosított közszolgáltatásoknak a teljes körű felülvizsgálata és 
a költségvetés egyensúlyát helyreállító – akár érdeksérelemmel is járó – intézkedések megtétele.
Ezek az intézkedések irányulhatnak az önkormányzat saját bevételeinek növelésére, a közfeladatok 
ellátásának újragondolásával a költségvetési kiadások csökkentésére.
Ez a kihívás áll az önkormányzat előtt.

III. Városüzemeltetési feladatok
Salgótarján belterületén található önkormányzati száraz makadám utak 2015. évi javítása – külső 
vállalkozó bevonásával – az alábbi utcákban történt meg: 
1. Bátki út (Művész telep) köves szakasza, bruttó összeg közel 1,4 millió Ft, 400 m2-en két réteg 

aszfalt.
2. Dűlő út (Baglyasalja), bruttó összeg 2,2 millió Ft, 500 m2-en.
3. Szécsényi szerviz út (Zagyvapálfalva, Csókás), bruttó összeg közel 1,4 millió Ft, 550 m2-en.
4. Törökvész út (Salgóbánya), bruttó összeg 1,3 millió Ft, 300 m2-en.

Az út-híd keret terhére további javítási munkák elvégzésére került sor:
1. Aszfalt burkolatú utak kátyúzása 1385 m2 területen, 976 m2 területen felületi zárás, összesen 12,2 

millió Ft értékben.
2. Lépcső javítások 470 m hosszú szakaszon, közel 2,8 millió Ft értékben.
3. Aszfalt burkolatos járda javítás 896 m2 területen, 5,7 millió Ft értékben.
4. Kiemelt útszegély javítás 180 m hosszú szakaszon, közel 1,2 millió Ft értékben.

3



5. Járda- és térburkolat javítás térburkoló kővel 491 m2 területen, közel 3 millió Ft értékben.
6. Kerti szegély javítás 359 m hosszú szakaszon, közel 1,3 millió Ft értékben.
7. Járdalapos járdaburkolat javítás 385 m2 területen, közel 1,4 millió Ft értékben.
8. További száraz makadám burkolatú utak javítása 549 m2 területen, 1,6 millió Ft értékben.
9. Beton lépcsők felületi javítása 7 m2 területen, közel 140 ezer Ft értékben.
10. Egyéb (nem tervezett), egyedi bejelentés, jelzés alapján elvégzett javítások több, mint 5 millió 

Ft  értékben  történtek,  ezek  azonnali  hibalehárítások  voltak  (járda  beszakadások,  fellazult 
térburkolók  helyreállítása,  megrongált,  ellopott  kerítések  javítása,  pótlása,  víznyelő  rácsok 
pótlása, javítása, földút járhatóvá tétele, babakocsi feljárók javítása, stb.).

Zöldterületek kaszálása, bozótirtás, parlagfű mentesítés, patak- és ároktisztítás.
Ároktisztításra 26,8 km hosszan került sor, 50,75 m3 hordalék és 15 m3 hulladék elhordása történt 
meg.
Árok  és  patakpart  kézi  kaszálása 7.500  m2 területen  történt  meg.  Patak,  árok  övezeti  gépi 
kaszálására 215.000 m2-en került sor.
Rácsok, átereszek tisztítása 370 m hosszú szakaszon történt meg, 97 m3 hordalék elhordása mellett.
Belterületi fűkaszálás.
- dísztereken közel 440 ezer m2-en, 14 alkalommal,
- kiemelt közterületeken 180 ezer m2-en, 8 alkalommal,
- egyéb közterületeken 2 km2-en, 6 alkalommal,
- egyéb területen 570 ezer m2-en, 1,5 alkalommal
történt.
Külterületi fűkaszálás 800 ezer m2-en történt, összesen 1,5 alkalommal.
Bozótirtás külterületen 180 ezer m2-en, belterületen 83 ezer m2-en, parlagfű-mentesítés 23 ezer m2-
en történt.

Zöld- és illegális hulladék elszállítása.
Elszállított  zöld-hulladék:  277,46  tonna.  Elszállított  illegális  települési  hulladék:  270  tonna. 
Megfizetett szállítási és lerakási díj: 6,6 millió Ft.

IV. Szociális terület, közfoglalkoztatás
Pénzbeli  és  természetbeni  szociális  és  gyermekjóléti  ellátásokhoz  kapcsolódó  hatósági 
ügyintézés.
A jegyzői  hatáskörbe  tartozó  aktív  korúak  ellátása  2015.  március  1-jétől  a  járási  hivatalok 
hatáskörébe  került.  Ugyanezen  időponttól  jogszabályi  változás  következtében  megszüntetésre 
kerültek egyes pénzbeli  és természetbeni  szociális  ellátás típusok,  ettől  az időponttól  nem lehet 
megállapítani  normatív  lakásfenntartási  támogatást,  adósságcsökkentési  támogatást,  átalakult  az 
egyszeri támogatások rendszere.
A  szociális  törvény  2015.  március  1-jétől  hatályos  módosítása  értelmében  a  települési 
önkormányzatok új, hatáskörükbe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat állapíthattak meg. 
Salgótarján  önkormányzati  rendelete  alapján  az  önkormányzat  rendkívüli  települési  támogatást, 
gyógyszertámogatásokhoz  nyújtott  települési  támogatást,  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg. Továbbra is biztosítani kell a 
köztemetést.

Rendkívüli szociális támogatási pályázatok.
A Közgyűlés rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő pályázat benyújtásáról döntött. Az 
igényelt állami támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást érintően 24 millió Ft, a 
rendkívüli települési támogatáshoz kapcsolódóan 17,5 millió Ft.
A Belügyminiszter támogatói okirata alapján az önkormányzat 7,7 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melyet 2015. március 1-től 2015. december 31-ig megállapított és kifizetett 
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás felhasználására lehet elszámolni.
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Társulásban történő feladatellátás.
Az önkormányzat a jogszabályban előírt  szociális  és a gyermekjóléti  feladatait  a Salgótarján és 
Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében biztosítja.
A Társulás tagönkormányzatainak száma 24-ről 26-ra változott.  Vizslás  Község Önkormányzata 
2014. december 31-el kilépett a Társulásból, míg Lucfalva, Nagybárkány és Márkháza települések 
beléptek a Társulásba.
2015. január 1-től a Társulás 26 település önkormányzata számára biztosítja a jogszabályban előírt 
szociális és gyermekjóléti feladatokat.
A feladatellátás  alapvetően  nem  változott,  az  Egészségügyi-Szociális  Központ  a  szociális  és 
gyermekjóléti feladatokat megfelelő szakmai színvonalon biztosítja.

Közfoglalkoztatási programok alakulása.
Hosszabb időtartamú önkormányzati és képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programok.
A közfoglalkoztatási programok 2014. május 15-től egészen 2015. február 28-ig tartottak, az összes 
foglalkoztatotti létszám 922 fő.
A program folytatódott 2015. április 20-tól 2015. augusztus 31-ig 200 fővel.
2015. október 31-ig újabb 130 fő képzéssel egybekötött közfoglalkoztatása valósult meg.
A képzések között  gépkezelői,  családgondozói,  valamint  számítógépes  oktatások is  szerepeltek. 
Szintén  ezen  időtartam  alatt  80  fő  utak,  járdák  akadálymentesítését,  javítását  végezte,  400  fő 
városgondnoki,  köztisztasági  feladatokat  látott  el,  és  kisebb  épület-karbantartási  és  javítási 
munkákat végeztek.
Az önkormányzati  közfoglalkoztatás  keretén  belül  lehetőség  volt  a  munkanélküli  személyeknek 
különböző OKJ-s, illetve akkreditált, vizsgával záródó képzést nyújtani a foglalkoztatás időtartama 
alatt.  Az  oktatási  program  a  közfoglalkoztatottak  jövőbeni  elsődleges  munkaerőpiacra  történő 
elhelyezkedését kívánta segíteni.

START közfoglalkoztatási programok.
A START közfoglalkoztatási programokon belül a „Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási 
program” 2014. május 7-től indult. Az első időtartam szeptember 30-ig tartott, ami 2015. február 
28-ig meghosszabbításra került. A foglalkoztatotti létszám: 376 fő.
A programokon  belül  a  Kft.  a  városi  utak,  új  javítási  technológiával  összefüggő  előkészítési 
munkálatait,  valamint  az  úthálózathoz  tartozó  infrastruktúra  elemek  –  járdák,  lépcsők  – 
karbantartását,  Salgótarján  kül-  és  belterületein  fekvő  zöldterületek  folyamatos  karbantartását 
végezte.
A „Helyi  sajátosságokra”  épülő  közfoglalkoztatási  programon  belül  72  fő  a  Garzonház  belső 
festését végezte. A program első körben 2014. október 15-től 2015. február 28-ig tartott.
A 2015.  március  15-től  indult  mezőgazdasági  mintaprogramban 20 fő üvegházak felújítását,  az 
üvegházi  termesztésben  hagyma,  saláta,  paradicsom,  paprika  és  uborkatermesztést, 
gombatermesztést végzett.
Szintén mintaprogramként indult ez évben, 2015. április 6-tól az erdészeti és faipari tevékenységre 
épülő  mintaprogram.  A programon  belül  198  fővel  végeztek  erdőgazdálkodást,  ezen  belül  a 
Salgótarján  tulajdonában  lévő  erdő,  illetve  erdősödött  területek  fakitermelési  munkálatait,  a 
kitermelt fa egy része szociális tűzifaként kerül értékesítésre. 30 fő a Kft. telephelyén asztalosipari 
tevékenységgel foglalkozik, utcabútorok, illetve egyedi fa tárgyak – buszmegálló, kerítéselemek, 
stb. – készítését végzi. A program harmadik eleme a brikettáló egység létrehozása volt 10 fővel, 
ahol a faipari üzem által már nem hasznosítható anyagok felhasználásával értékes tüzelőanyagot 
állítanak elő.
A belvíz elvezetési  programban a peremkerületeken lévő csapadékvíz elvezető árok gondozását, 
tisztítását, illetve a betonozott vízelvezető árkok felújítását végezték. A program 2015. április 6-tól 
2015. november 30-ig tart.
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit  Kft.  2015. márciusában sikeres pályázatot nyújtott  be a 
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hajléktalanok foglalkoztatására. A program első üteme 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tart, 
mely meghosszabbítható. A program megvalósítása során, a program koordinálásában a Nonprofit 
Kft. partnere a Salgótarjáni Hajléktalanok Támogatására Alapítvány.

A közfoglalkoztatási programok 2015. évi támogatása.
Szükséges önerő: 43.768 .000 Ft. A kft. működési támogatása: 94.657.000 Ft.

V. Közművelődés, kultúra, sport, díjak
A  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft. jelentős  szerepet  játszik  a  városi  közművelődési 
feladatok  ellátásában.  Az  önkormányzati  ünnepségek,  a  városi  kulturális  rendezvények 
lebonyolítása  a  Kft.  kiemelt  feladata.  Önkormányzati  támogatással  a  következő  programokat 
rendezték meg:
1. Újévi Hangverseny,
2. az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés,
3. a Salgótarján várossá nyilvánításának 93. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, 
4. a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, 
5. március 15-i városi megemlékezések, 
6. a Költészet Napja, 
7. a Zenthe Ferenc Emléknap,
8. a Városi Majális, 
9. a Magyar Hősök Emlékünnepe, 
10. a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezés, 
11. a Holocaust salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepség,
12. az augusztus 20-i városi programok,
13. az október 23-ai rendezvények.

A Tarjáni  Tavasz  programsorozata  három hónapon  keresztül  összesen  40,  a  művészeti  ágakat 
nagyon  színesen  lefedő  rendezvénnyel  várta  látogatóit.  A „kulturális  seregszemle”  kiemelkedő 
eseménye volt  a  31.  Nemzetközi  Dixieland Fesztivál.  A Zenés  Nyári  Esték  programsorozata  a 
városrészek kulturális kínálatát gazdagította. Az ősz nagyszabású rendezvényei közé tartozott a 12. 
Tanévnyitó  Fesztivál,  valamint  a  65.  Bányásznapi  ünnepség.  A  városrészi  programok  közül 
kiemelkedő volt a Zagyva-nap.

Az önkormányzat  a  színházi  tevékenység támogatását  a  Kft.  szervezeti  keretein  belül  működő 
Zenthe Ferenc Színháznak biztosítja. A meghirdetett programoknak megfelelően befejeződött az 
előző színházi évad és megkezdődött a 2015/2016. évad.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a  „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen 
elkülönített  központosított  előirányzat  igénybevételére  a  Magyar  Államkincstárhoz.  A pályázat 
sikeres volt.  A cél megvalósítására 2 millió Ft összegű, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 
érkezett.

A Salgótarjáni  Szimfonikus  Zenekar Egyesület  működési  támogatása  közszolgáltatási  szerződés 
alapján 2015-ben 4 millió Ft.

A  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítvány  működési  támogatása  együttműködési 
megállapodás alapján 2015-ben 12 millió Ft.

Az önkormányzat  2015-ben is  támogatta  mindazon intézményeket,  szervezeteket,  közösségépítő 
szakmai  műhelyeket,  amelyeknek  értékmegőrző,  értékközvetítő  tevékenysége  hozzájárul 
Salgótarján kulturális életének gazdagításához.
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A  vonatkozó  jogszabályok  alapján  a  Dornyay  Béla  Múzeum  ingatlanjai önkormányzati 
tulajdonba kerültek. Az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog átvezetésre került.

Sport.
Az  önkormányzat  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  pályaépítési  programjában  a  Salgótarjáni 
Általános Iskola és Kollégium Beszterce-lakótelepi Tagiskolája udvarán műfüves pálya építésére 
pályázatot  nyert.  A pálya  elkészült,  a  műszaki  átadásra  2015.  augusztus  12-én,  az  ünnepélyes 
átadóra 2015. szeptember 6-án került sor. A pálya kialakításának teljes bruttó költsége 30 millió Ft. 
Az Önkormányzat által fizetendő önerő (30%): 9 millió Ft volt.

Ösztöndíjak, díjak.
Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak döntő többségének ez 
évi  átadása  2015.  január  27-én,  Salgótarján  várossá  nyilvánításának  évfordulója  alkalmából 
rendezett városi ünnepségen került sor. A Civil Társadalmáért díjat 2015. október 2-án adtuk át a 
Civil Kavalkád záró rendezvényén.
2015 júniusában megrendezett Városi Pedagógusnap ünnepség keretében 1 rubin diploma, 1 vas 
diploma,  7  gyémánt  diploma és  15  arany diploma  kerül  átadásra,  melyhez  280  ezer  Ft  került 
kifizetésre a díjazottaknak.
A  2014/2015.  tanévben  az  országos  versenyhelyezett  diákok  és  felkészítő  tanáraik  részére 
adományozható  elismerő  címeket 49  tanulónak,  4  csoportnak  és  38  pedagógusnak  adta  át  az 
önkormányzat.
A felsőoktatásban tanuló salgótarjáni fiatalok támogatása:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév I. 
felére 1.700.000 Ft, 62 fő hallgató részére.
„Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány ösztöndíja 2015-ben 1.500.000 Ft, 26 hallgató részére.
„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj 2015. évi, 8.450.000 Ft, 25 támogatott hallgató 
részére. Összesen 11.650.000 Ft, 113 hallgató részére.
„ Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj:
A 2013. évben első alkalommal 7 fő felsőoktatásban tanuló fiatal nyerte el az ösztöndíjat.
A  2014/2015.  tanévben  9  fő  ösztöndíjas  támogatására  volt  lehetőség.  Ez  a  polgármester, 
alpolgármesterek  és  a  képviselők  felajánlásainak  volt  köszönhető,  melynek  értelmében  a  havi 
rendszerességgel  részükre  megállapított  tiszteletdíjuk  meghatározott  része  átutalásra  kerül  az 
ösztöndíjasok részére az elkülönített számlára.
A  2015/2016.  tanévben  is  a  felajánlott  tiszteletdíjaknak  köszönhetően  9  fő  pályázatának 
támogatására  volt  lehetőség.  A  9  fő  felsőoktatásban  tanuló  hallgató  7  munkáltatóval  kötött 
támogatási megállapodást.

VI. Esélyegyenlőség
Az önkormányzat a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a salgótarjáni járásban a 
Helyi  Esélyegyenlőségi  Programok  célkitűzéseinek  megvalósítása  érdekében”  című  pályázat 
keretében 32,3 millió Ft támogatásban részesült. A Pályázat megvalósítási időszaka 2015. április 15-
től 2015. november 30-ig tartott.
A  pályázat  célja  modellértékű  együttműködési  program  megvalósítása  a  járási  településeken, 
esélyegyenlőségi  területeken tevékenykedő állami,  önkormányzati,  civil,  egyházi  szervezetek  és 
gazdasági szereplők bevonásával.
Hosszú  távú  célok:  a  társadalmi  kirekesztettségben  élők  arányának  csökkentése,  a  szegénység 
átöröklődésének  felszámolása,  a  társadalmi  és  gazdasági  javakhoz  való  egyenlő  hozzáférés 
elősegítése, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, diszkrimináció felszámolása.

Az önkormányzat a 2013. szeptember 1-november 30. közötti időszakban valósítja meg a „Zöldfa 
úti komplex telepprogram” című projektet. Az elnyert támogatás 147 millió Ft volt.
A pályázat keretében sikerült javítani a telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való 
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hozzáférését, beleértve a szociális, közösségi, oktatási,  képzési, egészségügyi  és munkaerő piaci 
szolgáltatásokat. A bevont személyek képzettségi szintjének javítása.

Az  önkormányzatunk 11,8  millió Ft támogatást  nyert  el  a  „Roma  emberek  képzésbe  ágyazott 
foglalkoztatása  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszerben"  című  TÁMOP  pályázaton.  A 
megvalósítás  ideje  a  2015.  június  1.-2015.  november  30-ig  tartott. A projekt  keretében óvodai 
dajka, gyermek és ifjúsági felügyelő és kisgyermek gondozó-nevelő munkakörben 9 fő roma nő 
foglalkoztatására nyílt  lehetőség a Salgótarjáni Összevont Óvodában, az Egészségügyi  Szociális 
Központban.

VII. Városfejlesztési feladatok
2014-2015. években megvalósult fejlesztések.
A 2007-2013-as  fejlesztési  időszak  végéhez  közeledve  az  elmúlt  évben  számos,  a  város  egész 
területét érintő fejlesztés zárult le.
Ilyen például  a  funkcióbővítő városrehabilitáció,  mely keretében közel  1,5 milliárd  Ft  értékben 
felújításra került a Múzeum tér, megújult az Apolló Mozi épülete, a város több pontján felszíni  
parkolók épültek és a Salgó Vagyon Kft. beruházásában gazdasági szolgáltató tér került kialakításra 
a „volt SZÜV” épületében.

Hasonlóan jelentős – több területet érintő – szociális célú városrehabilitáció projekt részeként újult 
meg az ún. „kolduspaloták” épületei, felújításra került a Szent József Plébániatemplom előtti terület 
és az Erzsébet tér. Kialakításra került egy szociális foglalkoztató a Salgó út elején és megvalósult a 
Garzonházak részleges gépészeti és villamos felújítása. A beruházás összes költsége 510 millió Ft 
volt.

A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel konzorciumban az eresztvényi Oktató, Kutató és 
Irányító Központ és a salgóbányai látogató központ kialakítása, a Rónafalui játszótér felújítása az 
Északi-városrész turisztikai fejlődéséhez nagyban hozzájárult.

A város közvilágításának korszerűsítése során a város területén 3602 db LED típusú lámpa került 
felszerelésre, több, mint 330 millió Ft értékben, mely a  térfigyelő kamerarendszer bővítésével a 
város közbiztonságát szolgálja.

Pályázati  forrásból  az  idei  évben  az  energiahatékonyság  és  a  költségcsökkentés  érdekében 
napelemek kerültek telepítésre a Kodály Zoltán Tagiskola épületére.

Folyamatban levő fejlesztések.
2015. december végéig az előző ütemek folytatásaként a Sportcsarnoktól a Kékkői útig megvalósul 
a Kerékpárút III. üteme 1,3 km hosszon, 200 millió Ft támogatásból.

Jelentős  változást  hoztak  azok  az  idei  évben  lezáródó  pályázatok,  melyek  több  település 
összefogásával újítják meg a városi és térségi hulladékgazdálkodási rendszert. Ennek keretén belül 
3,5  milliárd  Ft  értékben  a  Salgótarján  Térségi  Hulladéklerakó  Telepen  hulladékkezelő  és 
válogatómű  épült,  kialakításra  került  egy  hulladékudvar  és  egy  központi  komposztáló.  Az  51 
településen 151 szelektív hulladékgyűjtő sziget épült, valamint 18 gyűjtőjármű, illetve rakodógép 
beszerzése valósult meg.
További  1,2  milliárd  Ft-os  beruházásban  a  vegyes  hulladék  elszállítását  szolgáló  gyűjtő-  és 
munkagépek, különböző méretű gyűjtőedények és konténerek beszerzése is megtörtént. Mindezek 
mellett olyan informatikai fejlesztés is megvalósul, mely alkalmas lesz a chipekkel ellátott kukák 
azonosítására.
A  Kelet-Nógrádi  hulladékrekultivációs  program keretében  a  térség  15  településén  a  régi, 
műszakilag  nem  megfelelő,  bezárt,  illetve  felhagyott  települési  szilárd  hulladéklerakók 
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rekultivációja valósult meg, csökkentve ezáltal a környezeti terhelést. A projekt összköltsége 3,5 
milliárd Ft.
A 2016. évre tervezett fejlesztések.
A Kormány 2015. augusztusában fogadta el a Város Integrált Területi Programját, mely a 2014-
2020-as időszak fejlesztéseinek alapját képezi. 2016. évben – az elfogadott éves fejlesztési keret 
alapján – az önkormányzat a TOP 9,2 Mrd Ft-os keret terhére az alábbi fejlesztési elképzelések 
megvalósítására irányuló támogatási kérelmek benyújtását tervezi:
1. Csokonai út felújítása
2. Karancs, Bányász út felújítása
3. Vadvirág Tagóvoda és a Baglyasi Tagóvoda felújítása
4. Gerelyes Endre Művelődési Ház és a Bátki József Művelődési ház energetikai korszerűsítése
5. Kerékpárút IV. ütemének megvalósítása
6. Beszterce tér felújítása
7. Egészségügyi alapellátások korszerűsítése, orvosi rendelők felújítása
8. Helyi foglalkoztatási együttműködések, foglalkozási paktumok kialakítása a megyei jogú város 

területén és vonzáskörzetében
9. Társadalmi  együttműködés  erősítését  szolgáló  helyi  komplex  programok  megvalósítása  a 

szociális célú városrehabilitációs projektek megalapozása érdekében.
Jelenleg még nem ismert a pályázati források megnyílásának időpontja, de bíznak benne, hogy a 
jövő év elején a támogatási kérelmek benyújtásával el tud kezdődni az a munka, mely a városi 
lakosság életminőségének javítását, a városi környezet rendezettebbé tételét fogja eredményezni.

A  tájékoztatót  követően  átadta  a  szót  az  állampolgároknak.  A  közmeghallgatásról  készített 
hangfelvétel  és  jegyzőkönyv  érdekében  kérte,  hogy  a  hozzászólók  használják  a  mikrofont  és 
hozzászólásuk elején mondják be nevüket, címüket, melyre az esetleges írásbeli válaszadás miatt is 
szükség lehet.
Ismételten kérte a  folyamatban lévő hatósági ügyek mellőzését, hiszen azokban a Közgyűlésnek 
nincs hatásköre.

Szabó Ferenc Gábor, ...:
Két témában szólt hozzá, az egyik, a kisebb fajsúlyú, a parkolási rendelet. Tavaly megváltozott a 
Vásártéren, a lakóhelye közelében, a parkolás rendje. Eddig csak az ott lakóknak volt ingyenes, 
most mindenki számára az lett. Ennek következtében szinte lehetetlen parkolni napközben a Tanács 
úton és az ehhez kapcsolódó helyeken. „Vadászni” kell, hogy egy-egy helyet találjanak. Ez is alap-
vető probléma, de még nagyobb problémát jelent, hogy sokan felállnak füves területre. Szinte na-
ponta látja a háza előtt, azaz a Tanács út és az Alagút út közötti, kibővített parkoló részen, hogy a 
füves területen parkolnak az autók. Kérte, hogy ha lehet, erre jobban figyeljen oda a közterület-fel-
ügyelet és szankcionálják ezt.
A másik témája egy előterjesztés, az építményadó rendelet módosítása, amit a Gazdasági, Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság tagjaként megkapott és a következő köz-
gyűlés fogja tárgyalni. A módosítás arról szól, hogy 54%-os, szerinte brutális mértékű emelést ter-
vez a Közgyűlés az építményadó tekintetében. Elmondott mellé egy-két országos mutatót: az inflá-
ció 0,1%, a jegybanki alapkamat 1,35%, a növekedési hitelkamat kölcsönének az összege 2,5%.
Kérte, hogy számoljanak egy kicsit ezzel az építményadó bevétellel. Áttekintve a költségvetést, a 
beszámolókat, két fő adatot találnak: vannak a tervadatok és a tényadatok. Az építményadó bevétel-
nél a 2015. évi tervadat 285 millió Ft-tal számolt. Ha erre rájön az 54%-os emelés, az 438.900.000 
Ft. A 2014. évi tényadat, amit az előző beszámolóban láthattak, az 347.249.000 Ft-ról szólt. Ha a 
tényadatokból indul ki, akkor ez az 54%-os növekmény 187.514.000 Ft növekményt jelent bevétel-
ben. Ezt össze lehet hasonlítani különféle összegekkel. A lényeg, hogy az önkormányzat ennyi pénzt 
szándékozik kivonni a vállalkozói szektorból, mivel ez a vállalkozások tulajdonában lévő építmé-
nyeket terheli. Egy 200.000 Ft-os éves bér nagyjából, járulékokkal együtt egy éves 4.000.000 Ft-ot 
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jelent. Ez a 187.514.000 Ft körülbelül 46 ember munkabére. Azaz ennyi fő alkalmazásának lehető-
ségével rövidíti meg az önkormányzat az itteni vállalkozásokat ezzel az adó emeléssel. Ez lenne a 
változások támogatása, a munkahelyteremtés? 
Számolt tovább is. Általában a költségvetés tervezésekor óvatosabban szokás tervezni. Az előter-
jesztésben nincs benne, hogy az 54%-os emeléssel hogyan számoltak. Valószínűleg majd a követke-
ző évi költségvetés tervezésénél fogják látni. Abból indult ki, hogy a rendelkezésre álló beszámo-
lókban a további évekre történő kihatások táblázataiban 2016-17-18-19-ben is a 285 millió Ft épít-
ményadó bevétel szerepel. Ahogy az előzőekben is mondta, ennek növekménye 438.900.000 Ft. A 
2014-es tényadat és az ezen összeg között 91 millió Ft különbözet van. Ha nem óvatosan terveznek, 
hanem a 2014-es tényadatból indulnak ki, akkor ez már eleve 32%-os növekményt jelent. Tehát a 
tervezett, brutális mértékű 54%-os emelésből már 32% meg is valósult.
Azt javasolta a döntéshozóknak, hogy ha mindenképpen emelni szeretnének, akkor 20%-os emelést 
alkalmazzanak és akkor reális tervezéssel már ott vannak ennél az 54%-os bevétel emelkedésnél. 
Kihangsúlyozta, hogy természetesen nem ért egyet az emeléssel.
Még egy javaslata volt. Csökkentsék minimálisra az önkormányzatnál lévő gazdasági és egyéb ta-
nácsadóknak fizetett különféle tanácsnoki összegeket.
A vállalkozók terheinek növelése helyett esetleg fontolják meg az önkormányzat szociális kiadásai-
nak a redukálását.

Fekete Zsolt: Megköszönte volt képviselő társának, jelenleg bizottsági tagnak, hogy a közmeghall-
gatáson elmondta az ülést követő közgyűlés napirendi pontját. A Közgyűlés majd meg fogja ezt tár-
gyalni és az eredményről értesíteni fogják a volt képviselő urat.

Pala Tiborné, ...:
Kérdése az egyes  önkormányzati  intézmények dolgozóinak részére adható Erzsébet-utalványhoz 
kapcsolódott. Jelenleg 4 intézmény van, ahol a Erzsébet-utalványt kapnak. Ezek közül az egyikben 
megkapják a maximum 96.000 Ft-ot, a másik háromban viszont csak 38.000 Ft-ban részesülnek. 
Ennek a kifizetése önkormányzati költségvetési támogatással nem jár.
Talált egy tavalyi Szuperinfót, amelyben azt közölték, hogy „utalványt hozott a Mikulás”. Akkor az 
önkormányzati közgyűlés egy béren kívüli juttatásról döntött. Két intézménynél nem volt meg az 
összeg és a Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati többlettámogatás terhére a fentivel 
azonos összegű étkezési Erzsébet-utalványban részesíti ezen két intézmény dolgozóit is.
Kérdése az volt, van-e arra lehetőség, hogy változtatnak ezen, vagy egyezzenek bele, hogy az egyik 
cégnél 38.000 Ft, a másiknál 96.000 Ft az utalvány összege.

Fekete Zsolt: Az érdeklődő állampolgárnak elmondta, hogy kérdésének tárgya a következő köz-
gyűlés egyik napirendi pontja, ott fog erről döntés születni. Írásban fogja értesíteni a döntésről.

Majlik Viktória, ...:
Elmondta, hogy vállalkozó, egy kis vegyesboltot üzemeltet és a nem lakáscélú helyiségek bérleti dí-
jával kapcsolatban tett fel kérdést. A kedvezményes bérleti díjat október 30-án visszaemelték a régi 
összegre. Mi indokolta ezt a döntést?
Nagyon sokallják, többen is vállalhatatlannak tartják. A közmeghallgatásra több bérlő is eljött. A vá-
rosnak rosszabb lesz a magasabb bérleti díj, mert ha több üzlet be fog zárni, akkor többszörösen ke-
vesebb bevétel fog befolyni. Mit lehet ez ügyben tenni?

Fekete Zsolt: Megköszönte a kérdést. A Közgyűlés arról döntött, hogy a nem lakáscélú ingatlanok 
bérleti díját visszaállítja az alaphelyzetbe. Amiket eddig igénybe vettek, azok kedvezményesek vol-
tak. Arról is döntöttek, hogy létrehoznak egy bizottságot, amely megvizsgálja és besorolja a Salgó 
Vagyon Kft. kezelésében lévő ingatlanokat és a vállalkozási övezeteknek megfelelően egy új bérleti 
stratégiát fognak kidolgozni.
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Kovács Zoltán, ...:
Több témában is voltak észrevételei. Ha jól értette, komoly bajban van az önkormányzat és ezzel 
együtt a város is. Elmondta már, de most újra megteszi, ez annak a következménye, hogy ’90. óta  
nem volt olyan önkormányzati testület, aki nem a leépítésben, hanem a munkahely teremtésben, az 
épületek hasznosításában, nem a gyárak lebontásában, hanem újraindításában gondolkozott. Nagy 
hiba volt a Vízmű átadása mások részére. Kérte, hogy számoljanak be arról, hogy mi az eredménye 
ennek a nagy kárt okozó műveletnek. A saját vizüket átadták másnak és oda fizetnek adót. Ennek az 
lesz a vége, hogy majd leépítik ezeket a kft.-ket és a helyi emberek nem jutnak munkához.
Ugyanez vonatkozik a beruházásokra is. Építhetnek 100 km kerékpárutat is, ha nem az itteni embe-
rek végzik el a munkát, akkor a pénz nem marad itt. Nézzék meg a 21-es útnak a kereszteződéstől  
lefelé tartó szakaszát, vagy nézzék meg a Füleki utat, mit csinálnak. Van ennek értelme, eléggé át-
gondolt volt ez? Ez nem hogy hoz a városnak, hanem inkább kárt okoz.
Beszélt a közvilágításról is. Lehet, hogy jobban látnak majd, de abban már nem biztos, hogy na-
gyobb lesz a közbiztonság. Az viszont biztos, hogy ezt nem salgótarjáni emberek végezték. Tehát 
idejött 330 millió Ft és el is megy innen, a városnak pedig marad a rossz szabványú világítótest. A 
közutakon, ahol forgalom van, ez nem építhető. Láthatják, hogy nincs is kicserélve. Ahol pedig ki 
van, például a pintértelepi szakasz, ott biztosan vissza lesz téve. Ezt is eléggé előkészítetlennek tart-
ja. Valószínűleg azoknak volt ennyire sürgős, akik a pénzt elvitték innen.
Szemléletváltásra van szükség. Ha ide beruházást terveznek és jut rá abból az EU pénzből, amit 
nem támogatásként adnak, hanem újraosztásról van szó, tehát az a pénz visszajön, azt jól kellene 
felhasználni. Óriási baj, hogy egy ebből egy darab munkahelyet nem teremtenek.
Sorozatban mondhatná, de nem akarja újra felsorolni. Ha nem változtat az önkormányzat azon az 
úton, amelyen kivétel nélkül mindegyik ment és jelenleg is ezen van, akkor óriási nagy baj lesz. Az 
önkormányzatot is meg kell majd változtatni valahogyan, mert ezt a terhet nem fogja bírni. Minden-
ki tisztában van ezzel, munkahelyek kerülnek veszélybe.
Beszélt az egészségüggyel kapcsolatban is. Valamennyien érzékelik, akik az SZTK-ba, vagy a kór-
házba járnak, hogy igen komoly gondok vannak szakember területen is és az ellátás területén is, 
lenne mit javítani. Nem sok pénz van, szűkösen gazdálkodnak, de hiába lett felújítva a kórház, ha 
nem megfelelő szakmai színvonalon látja el a feladatát.
Az oktatás területén kihangsúlyozta a Borbély Lajos Szakközépiskola fontosságát. Vegyék komo-
lyan, már máshol is elmondta, ki kell alakítani egy olyan műhely komplexumot – jön ide ez a 9,2  
milliárd támogatás –, ahonnan komoly szakemberek tudnak kijönni. Segédmunkás és kisegítő mun-
kás emberekkel nem jutnak előbbre.
Bevásárlóközpontból már van elég a városban. Kérte, hogy hozzávetőlegesen mutassák ki, hogy 
mennyi adót fizetnek az itt lévő multik, külföldi cégek és mennyit a helyi vállalkozások. Egészen 
biztos benne, hogy döbbenetes számok fognak kijönni.
Nem tudja, milyen módon kérik a támogatásokat a kormánytól, de egy dolgot le kell fixálni. Vagy a 
városnak adja, vagy ha névre, vagy pártnak adja, akkor komoly baj van ebben az országban. Remé-
li, hogy tudatni fogják ezt a miniszterelnökkel. El kell mondaniuk, hogy ne pártok kapják, hanem a 
város és azt úgy kell felhasználni, amit itt meghatároznak és olyan dolgokra, amelyeknek van jövő-
je. Megköszönte, hogy meghallgatták.

Fekete Zsolt: Megköszönte. Kérdezte, van-e további kérdés, vélemény.

Nyitrai György, ...:
A Damjanich úton kialakítottak egy szelektív hulladék tároló szigetet már több mint fél éve, viszont 
kukát még nem láttak. Mikor lesz ebben előrelépés?
Hozzászólt a munkahelyteremtéssel kapcsolatban is. Megkezdődtek az általános iskolákban a pálya-
választási szülői értekezletek. A Borbély Lajos Szakközépiskola nem tud gyakorlati munkahelyeket 
biztosítani a jelentkezőknek. Az elméleti, illetve az első évben az alapképzést biztosítani tudja vala-
milyen szinten, de amikor gyárakhoz, cégekhez kellene kimenni a tanulóknak, 
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