
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

19. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2017.  november  30-i 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL.

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

Fekete  Zsolt: 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.

Elmondta,  hogy  a  közmeghallgatás  is  testületi  ülés,  ezért  a  Közgyűlés  tagjainak 
határozatképes számban kell megjelennie.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 12 fő van jelen, a közgyűlés határozatképes. 

A közmeghallgatás  menetére  vonatkozóan tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy  először  a 
polgármesteri  tájékoztató  következik,  ezt  követően  lesz  lehetőség  kérdések,  közérdekű 
problémák fölvetésére. 

Elmondta,  hogy  a  közmeghallgatásra  meghívást  kaptak  a  közszolgáltatók  képviselői  is, 
lehetőséget  biztosítva  ezáltal  arra,  hogy  észrevételeiket  feléjük  is  megfogalmazhassák. 
Minden  felvetést  megvizsgálnak.  Azokra  a  problémákra,  melyekre  a  közmeghallgatás 
keretében nem tudnak választ adni, írásban fognak reagálni. 

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

Ezt követően a polgármesteri prezentációra került sor. 
(A prezentáció jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fekete Zsolt: A prezentációt követően átadta a szót a megjelent választópolgároknak. Kérte, 
hogy a  hozzászólók használják a  mikrofont  és  a  hozzászólás  elején  mondják  be nevüket, 
címüket, melyre az esetleges írásbeli válaszadás miatt szükség lehet. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK

Orbán …. , Pécskő út 1.: 
Hozzászólásában jelezte,  hogy a Pécskő úti  járda aszfaltozása nem történt meg, holott  azt 
ígérték, hogy az út felújításával együtt megcsinálják.  

Elmondta  továbbá,  hogy a hétvégi  telkek felé  vezető  vasúti  átjáró alatt  járhatatlan  az  út. 
Nehéz  az  átjárás,  az  eső  lehordja  a  földet,  bokáig  ér  a  sár,  piszok,  és  a  levezető  árkot 
kommunális szeméttel torlaszolják el a környéken lakók. 

Jelezte, hogy a városközponti illemhelyben és környékén borzasztó állapotok vannak. Sok 
rendezvény van, és nagyon büdös a környék. 

Dr. Egyed Ferdinánd, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Sajnálattal  vette,  hogy  polgármester  úr  előadásából  kimaradtak  a  nemzetiségi 
önkormányzatok, így ő teszi meg a kiegészítést. 

Véleménye  szerint  a  Szlovák  Nemzetiségi  Önkormányzat  a  maga  módján  hozzájárul 
Salgótarján társadalmi és kulturális életének a színesítéséhez, hisz olyan magas színvonalú 
programjaik vannak, amik méltók a város hírnevéhez. Elmondta, hogy 2017-ben a 4 millió 
forintos költségvetésükhöz 800 ezer Ft önkormányzati támogatást kaptak, azaz jelentős pénzt 
kell nekik hozzátenniük. Megköszönte Polgármester úr és az önkormányzat együttműködését, 
mert  mióta  ez  a  városvezetés  van  jelentősen  javult  a  városi  önkormányzat  és  a  szlovák 
önkormányzat kapcsolata. Sokkal jobb a kommunikáció, sokkal több közös rendezvény van. 

A  továbbiakban  elmondta,  hogy  mint  állampolgár  csak  gratulálni  tud  az  imént 
elhangzottakhoz. Nem gondolta, hogy ilyen széles körű fejlesztések, beruházások vannak a 
városban.  Sajnálja,  hogy  a  2010.  óta  hatalmon  lévő  kormánypártok  negatív  módon 
befolyásolják  az  önkormányzatok működését.  Hiszen azok az  önkormányzatok,  akik  nem 
rendelkeznek  jelentős  helyi  erőforrással,  teljesen  állami  pénzre  vannak  utalva.  Márpedig 
látszik, hogy az állam működése bürokratikus, lassú, nehézkes, és időnként eléggé célirányos. 
Annak azonban örül, hogy megérkezett a támogatói okirat, és a Modern Városok Program 
keretében megvalósulhat valami az elkövetkező években, de nagy reményt nem kell hozzá 
fűzni, hiszen látható, hogy a Modern Városok Programból a többi megyei jogú városban mi 
valósult  meg  eddig.  Ez  alapján  elmondható,  hogy  nagyon  jó  indulattal  is  csak  10%-os 
megvalósulásra lehet számítani. 

Sajnálja,  hogy Salgótarján  megyei  jogú  városnak,  az  óvodákon  kívül  nincs  saját  oktatási 
intézménye.  Véleménye  szerint,  ha  az  általános  és  középiskolák  az  önkormányzathoz 
tartoznának, sokkal hatékonyabb oktatást lehetne végezni. Úgy gondolja, egy városnak a helyi 
problémák megoldása mellett rendelkeznie kellene egy vízióval. Például Salgótarján 2040. 
vízióval,  ahol  meghatároznák,  hogy  mit  akarnak  elérni.  Okos  város  vagy  zöld  város 
szeretnének-e  lenni,  hogy  képzelik  el  azt,  hogy  2040-ben  milyen  lesz  Salgótarján. 
Idealisztikus gondolatnak tűnik, mert napi problémákkal küzd a város, de vízió meghatározása 
nélkül  nem  megy.  Salgótarján  lakosainak  felrázása,  bevonása  nélkül  nem  megy,  mert 
Salgótarjánban jelen pillanatban az a gond és probléma, hogy sok rendezvény van, de csak az 
állampolgárok kis része vesz részt rajta. Tehát ha nem tudják bevonni a lakosok többségét a 
programokba, akkor nem sok esély van arra, hogy Salgótarján egy modern város legyen. 
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Ehhez  erőt,  okosságot,  bölcsességet  kívánt  a  képviselő  uraknak,  a  társadalmi,  civil 
szervezetek tagjainak, vezetőinek. 

Fekete Zsolt: A továbbiakban irodavezető úrnak adta meg a szót. 

Szatmáry Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a Pécskő úti járdaszakaszon ebben az évben arra 
volt anyagi forrás, hogy a balesetveszélyes aknafedeleket kijavítsák, kicseréljék. Várhatóan 
2018. évben a Pécskő utcai szakasz, a József Attila úttól a Rákóczi útig, illetve a Rákóczi úton 
a templomig terjedő úgynevezett OTP soron meg fog újulni.

A telekre vezető vasúti átjáróval kapcsolatban elmondta, hogy az a MÁV kezelésében van. 
Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  előre  haladott  tárgyalásokat  folytat  a 
MÁV-val  Salgótarján  teljes  területén,  mind  a  szintbeli  kereszteződések,  mind  pedig  az 
aluljárók vonatkozásában. Remény van arra, hogy 2018-as esztendőben szinte az összes vasúti 
átjáró meg fog újulni a MÁV jóvoltából. 

A nyilvános W.C.-vel kapcsolatban elmondta, hogy azt a VGÜ Kft. üzemelteti.

Fekete Zsolt: A továbbiakban a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. igazgatójának adta meg a szót. 

Licskó Bálint: Hozzászólásában jelezte,  hogy a VGÜ Kft.  igazgatóját  helyettesítve ő fog 
válaszolni  a  lakossági  felvetésre.  Elmondta,  hogy  várhatóan  2018-ban  közfoglalkoztatási 
program keretén belül sor kerül a felújítására. A VGÜ, mint üzemeltető teljesen partner ebben, 
a megvalósulása azon múlik, hogy a BM pályázat keretében jóváhagyja-e ennek kivitelezését. 

Bálint Gábor, a Fundamenta Lakáskassza területi vezetője: Hozzászólásában elmondta, 
hogy  5  hónapja  költözött  Miskolcról  a  városba.  Korábban  nem  volt  gazdája  ennek  a 
területnek,  de  a  kiírt  pályázatot  megnyerte  így  került  a  városba.  Célja,  hogy  a  lehető 
leghatékonyabban segítse a nógrádi és a salgótarjáni körzet lakosait abban, hogy a cégük által 
kínált vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybe vehessék. Jelezte, hogy nem a cég, 
hanem kizárólag a saját nevében nyilatkozik.

A továbbiakban elmondta, hogy a munkája során tapasztalta, hogy a városban milyen rossz a 
társasházak állaga, melyek felújítása sok állami támogatást igényelne. Úgy véli, hogy ezt a 
fajta állami támogatást nagyon-nagyon kevésbé használja ki a város. 

Olyan önkormányzati együttműködést javasolt, ami az önkormányzat büdzséjét nem terhelné 
meg. Az információ átadásban szeretne együttműködést, hiszen elmondása szerint lehetséges, 
hogy a  salgótarjáni  társasház  tulajdonosok  lehet  nem is  tudják,  hogy a  közös  helyiségek 
felújítására, a külső homlokzat felújítására, lépcső, nyílászárók cseréjére vissza nem térítendő 
állami támogatást vehetnek igénybe. 
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Ez azért nem plusz kiadás a társasház tulajdonosoknak, mert törvény szerint felújítási alapot 
kell képezniük. A jegybanki alapkamat 0,9%, a banki kamatok ennél jóval kevesebbek, és azt 
még különböző adók terhelik.  Gyakorlatilag ha a  társasház a  felújítási  alapját  valamilyen 
banknak a számláján tartja, akkor veszít a pénzéből. Ugyanakkor az az állami támogatás, ami 
a Fundamentán keresztül igénybe vehető, a társasházak pénzének a 30%-a, az 1/3-a, amit a 
Fundamenta hozzátesz, de nyilván csak akkor, hogyha a társasházak is hozzáteszik a magukét. 
Hosszú távon egy városkép nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy fejlődjön a turizmus 
is. 

Zárásként  elmondta,  hogy  szívesen  együttműködik  az  önkormányzattal  annak  érdekében, 
hogy a városban minél több társasház igénybe vegye ezt az állami támogatást. 

Turcsány  László: Jelezte,  hogy  Takács  Sándor  kérését  tolmácsolja  hozzászólásában. 
Nevezett,  Szilváskő pusztáról szeretett volna a közmeghallgatásra bejönni, de leesett a hó. 
Elmondta, hogy a VGÜ-s autók a főútvonalakat rendbe tették, de a mellékutakra nem jutottak 
el.  Ugyanakkor korábbi években a kisebb hóeltakarítógépek -  amelyeket a Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. használt a VGÜ-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján - ezeket a munkákat 
könnyen elvégezték. 

Jelezte a Volán felé, hogy a havazás miatt kimaradt néhány autóbuszjárat, többen nem tudtak 
iskolába, munkába menni. 

A továbbiakban,  korábbi  hozzászólásra reagálva elmondta,  hogy 2014. őszétől  a kormány 
2.050 millió,  illetve  100 millió  Ft  körüli  rendkívüli  támogatást  nyújtott  a  városnak,  tehát 
Salgótarján nincs elfelejtve, nem szorult háttérbe, hiszen ezekből a támogatásokból sikerült 
megcsinálni  az  útfelújításokat,  és  számos  fejlesztést.  Ehhez  kapcsolódva  megemlítette  az 
előző ciklusban elengedett 3,2 milliárd Ft-os önkormányzati tartozást, és a 9,2 milliárd Ft-os, 
ugyan Európai Uniós támogatást, de a megyei jogú városok közül a legmagasabb összegként 
megítélt támogatást is. Elismerte, hogy ez igen sok utánajárásába került Polgármester úrnak, 
de meglett,  így elindulhatnak a fejlesztések.  A 21-es út fejlesztésének összegét levonva is 
körülbelül  60-70  milliárd  Ft-os  fejlesztési  lehetőség  nyílik  meg  a  Modern  Városok 
Programban. Végezetül megköszönte a kormányzatnak, hogy Salgótarjánt nem felejtette el. 

Nagy László, VGÜ Nonprofit Kft.: Hozzászólásában elmondta, hogy a VGÜ Kft. a korábbi 
években mindig azt a kritikát kapta, hogy a peremkerületen lévő, úgynevezett lakótelepekre 
már csak akkor jutnak el,  amikor letaposták a havat,  és nem lehet mit kezdeni vele. Idén 
Somoskő,  Salgóbánya,  illetve  Rónafalu,  Rónabánya,  Zagyvaróna,  Szilváskő  tekintetében 
alvállalkozókat  bíztak meg ezzel  a  feladattal.  Az alvállalkozó a  VGÜ Kft-vel  egyidejűleg 
kezdte meg a munkát. A cég a belvárosban, az alvállalkozó az említett területeken végezte a 
hóeltakarítást. Reményei szerint Szilváskőt is takarították, de ígéretet tett arra, hogy ennek 
utána  néz.  Zagyvarónáról  pozitív  visszajelzést  kaptak,  megköszönték,  hogy már  a  reggeli 
órákban dolgoztak a gépeik. 
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