
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

21. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 30-án megtartott 
KÖZMEGHALLGATÁSRÓL. 

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  dr. Varga Tamás aljegyző
-  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. 

Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  Salgótarján  évtizedek  óta  kisebb-nagyobb  működési 
hiánnyal küzd. Megállapítható, hogy sikerült a költségvetést stabilizálni. Ez nem azt jelenti, 
hogy ne lenne szükség továbbra is rendkívüli állami támogatásra, de nincs pazarlás és nagyon 
komoly munka folyik. A város nem dúskál a bevételekben továbbra sem, de az jól látszik, 
hogy  az  elmúlt  másfél  évben  végre  pozitív  pályára  állt  Salgótarján.  Megerősödött  az 
ingatlanpiac, vannak olyan területek a városban, ahol egy lakás ma kétszer annyit ér, mint 
másfél  éve.  Ismertebb  üzletláncok  települtek  a  városba,  akik  további  helyiségek  után  is 
érdeklődnek. 

1



Komoly fejlesztéseket,  bővítéseket  végeznek  nagyobb  tarjáni  cégek.  Ugyanakkor  a  bérek 
nagyon alacsony szinten vannak a térségben. A pesti munkabér még ma is sokszor kétszerese 
az itteninek, miközben az árak ugyanazok. 

Ebben az évben még látványosabbak a felújítások,  építkezések.  Megújult  a  Karancs utca, 
Mackóvár Óvoda. Nem a városhoz tartozik, de megújult a Lorántffy Kollégium egy része is. 
Megújul a régi Centrum mögötti terület, és megkezdődött az öblös pályán is az építkezés, ahol 
műfüves pálya mellett végre rekortán futópálya is épül a városban.

A város  működésével  kapcsolatban  vázolta  az  önkormányzati  feladatokat,  ezen  belül  a 
szociális  és  egészségügyi  területet,  illetve  a  közfoglalkoztatást.  Elmondta,  hogy  a  város 
természetbeli  ellátások formájában  segíti  a  rászorultakat,  rendkívüli  települési  támogatást, 
gyógyszer  támogatást,  lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  viseléséhez  nyújt 
települési  támogatást.  Ezen  feladatok  ellátásához  is  rendkívüli  támogatást  kellett  igénybe 
venni. 2018-ban is nyújtott be pályázatot az önkormányzat, és mintegy 54.943.000,- forint 
összegű támogatást használt fel. Azon tanulók részére, akik az iskolától több megállónyira 
laknak,  helyi  járati  tanulóbérletet  biztosítottak.  Erre  2018-ban  6.000.000  forint  került 
megtervezésre.

Sok feladatot társulás formájában, az Egészségügyi és Szociális Központon keresztül lát el a 
város. Az egészségügyi alapellátásban felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi 
alapellátás feladatait végzik el. Az Önkormányzat jelenleg 23 körzetben láttatja el a felnőtt 
háziorvosi  feladatait.  Házi  gyermekorvosi  ellátás  6  feladatellátási  helyen,  9  körzetben 
biztosított.  A gyermekorvosi  körzetek  közül  jelenleg  3  tartósan  betöltetlen.  10  fogorvosi 
körzet közül egyet Somoskőújfalu Község Önkormányzata működtet. A 9 fogorvosi körzetből 
sajnos egy betöltetlen. A 10 területi védőnői körzetben jelenleg 8 védőnői állás betöltött. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőkben dolgozó vállalkozó orvosok számára 30.000 
Ft/hó, a saját tulajdonban ellátott  feladatokra az orvosoknak 60.000 Ft/hó összegben nyújt 
támogatást az önkormányzat, ami 2018-ban 18.360 ezer Ft-ot jelentett.

2018.  évben  a  közfoglalkoztatási  pályázatok  finanszírozási  feltételei  romlottak,  ezért  a 
pályázatokat  a  korábbi  években  megvalósuló  beruházásokra,  termelő  kapacitásokra  kellett 
alapozni.  A programok megvalósításához az  Önkormányzat  által  biztosított  önerő összege 
29.956.638 Ft volt, a Kft. működtetéséhez pedig 97.820 ezer Ft-ban járult hozzá a város.  A 
közfoglalkoztatási  programokban  idén  450  fő  foglalkoztatása  valósul  meg.  Igaz,  hogy 
valamivel  több, mint 600 fő a kvóta,  de ennyi  fővel tudták feltölteni  a közfoglalkoztatási 
kvótát. 

Következő nagy ellátandó feladat a köznevelés. A városban a Salgótarjáni Összevont Óvoda 
végzi a feladatokat 11 feladat-ellátási helyen, 38 gyermekcsoportban fogadják az óvodásokat. 
Az  Óvodában  80  fő  óvodapedagógus,  39  fő  dajka,  13  fő  pedagógiai  asszisztens,  3  fő 
óvodatitkár végezte a munkát. 2018 július 1-től az intézmény neve Salgótarjáni Összevont 
Óvoda és Bölcsőde. A bölcsődei működtetéséhez szükséges létszám 2018. szeptemberétől az 
intézményben biztosított.

A köznevelésnél megemlítette az Óbudai Egyetemet. Elmondta, hogy az Önkormányzat az 
előző  ciklusban  vette  fel  a  kapcsolatot  az  Óbudai  Egyetemmel.  Megkötötték  az 
együttműködési megállapodást. Az Óbudai Egyetemet 2018-ban 10 millió Ft-tal támogatta a 
város feladatai ellátásában. Jelen pillanatban az ILS-ben működik az Egyetem képzése, amely 
tavaly  felsőfokú  szakképzést,  idén  egyetemi  képzést  indított  mérnökinformatikus  szakon. 
Fontosnak tartja, hogy a felsőfokú képzés ismét szerepet kapott, és reményei szerint egyre 
több fiatalt vonz majd a városba. 
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A város közművelődési feladatait a - SKN Kft.-ből 2018. augusztus 31-i hatállyal kivált – 
Salgótarjáni  Rendezvény-  és  Médiaközpont  Nonprofit  Kft.  látja  el.  Elvégzi  mindazon 
feladatokat,  amit  korább  az  SKN  végzett,  így  a  SITI,  a  Városi  Televízió,  a  városi 
sportlétesítmények  működtetését,  valamint  bérleti  jogviszonyban  működteti  az  Apolló 
Centrumot.  A szétválással  jött  létre  a  Zenthe  Ferenc  Színház  Nonprofit  Kft.,  amely  csak 
színházi tevékenységet folytat.

A  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár  2013.  január  1-től  működik  az  önkormányzat 
fenntartásában. A könyvtári szolgáltató rendszeren túl a Könyvtár több városrészben működtet 
fiókkönyvtárat, így a Besztercén, Forgáchon, Rónafalun, Salgóbányán, Somoskőn, valamint 
Zagyvarónán is. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működteti, adja ki a Palócföld irodalmi, 
művészeti,  közéleti  folyóiratot,  és  kezeli  a  Salgótarjáni  Értéktárat.  Ezen  kívül  számos 
kulturális esemény megszervezését elvégzik, úgy mint kiállítások, könyvbemutatók és civil 
szervezetek által szervezett rendezvények.

Szintén 2013. január 1-től a Dornyay Béla Múzeum látja el a város művészeti tevékenységét. 
A  Múzeum  meghatározó  és  mértékadó  közgyűjteménye  és  kulturális  intézménye 
Salgótarjánnak  és  Nógrád  megyének.  Állami  feladatellátását  a  központi  költségvetési 
támogatás biztosítja. A Múzeum kötelező és önként vállalt feladatait kiemelkedő színvonalon 
látja el.  Több pályázatban vett  részt,  amiből komoly kiállítások valósultak meg idén is.  A 
Bányászati  Kiállítóhely Magyarország első,  természetes  földalatti  múzeuma.  A Bányászati 
Kiállítóhely 2015. február 1-től a Múzeum szervezeti kereteiben működik.

Az önkormányzat  támogatja  a  Salgótarjáni  Szimfonikus  Zenekar  Egyesületet,  2018-ban 2 
millió  Ft-tal,  valamint  a  Salgótarjáni  Néptáncművészetért  Közalapítványon  keresztül  a 
Nógrád  Táncegyüttest.  A  támogatás  összege  2018-ban  11  millió  Ft  volt.  A  Nógrád 
Táncegyüttes számos városi ünnepségen színvonalas szereplésével gazdagította Salgótarján 
programkínálatát.

A továbbiakban a város sportjáról tartott rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy az önkormányzat 
a  sportot  pályázatokon keresztül  támogatja.  Idén 22 sportszervezet  és  21 sportrendezvény 
került támogatásra. Ilyen támogatásban részesült az SBTC labdarúgó egyesülete, a Beszterce 
Kosárlabda  Klub,  a  Salgótarjáni  Strandkézilabda  Club,  és  a  Skorpió  Sportegyesület.  A 
sportlétesítmények  fenntartását  a  REMEK  Kft.  biztosítja,  és  évente  egy  alkalommal  a 
legeredményesebb sportolók és csapatok díjazására is sor kerül. 

Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  a  város  a  civil  alapon  keresztül  támogatja  a  területén 
működő  civil  szervezetek  tevékenységét,  a  civil  szervezetek  együttműködési  formáit, 
valamint az általuk szervezett programok megvalósítását. Két fordulóban, tavasszal 51 civil 
szervezet  2.170.000  forint  összegben,  ősszel  43  civil  szervezet  összesen  1.000.000  forint 
összegben  kapott  támogatást.  2018.  szeptemberében  rendezték  meg  a  Civil  Hónap  Záró 
Ünnepségét,  ahol  a  Civil  Társadalmáért  díj  átadására  került  sor,  és  az  Idősek  Világnapi 
Gálaműsor is megvalósult.

A város ifjúsági feladatait a középtávú gyermek- és ifjúsági koncepció határozza meg. Ennek 
értelmében kerülnek finanszírozásra a rendezvények, melyek lebonyolítását nagy részt a SITI 
végzi. 

Salgótarján  önkormányzata  komoly  ösztöndíjrendszert  működtet,  amellyel  a  fiatalokat 
támogatja. Az „Itt van az Otthonunk, Itt van a Jövőnk” ösztöndíjrendszerben összesen 61 fő 
vett  részt,  jelenleg  31  fő  van  benne.  A támogatás  összege  14  millió  Ft.  A „Salgótarján 
Jövőjéért  Közalapítvány”  Ösztöndíja  1,5  millió  Ft,  melyből  30  fő  részesült.  A „Bursa 
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Hungarica” Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 1.960 ezer Ft, ez 59 főt érintett. A 
„Szakembereket  Salgótarjánba”  programban  15  fő  nyert  el  támogatást  az  október  31-ig 
benyújtandó  pályázaton.  Itt  90%-os  mértékű  kedvezményes  bérleti  díjjal  biztosította  az 
önkormányzati a bérlakást. 

Városi kitüntető címek és díjak minden évben elbírálásra kerülnek, illetve a városi pedagógus 
nap keretében kapnak díjat a város pedagógusai.

Városüzemeltetési feladat az utak és közterületek javítása. A hulladékszállítást a Kelet-Nógrád 
Térségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.-vel  együtt  végzi  el.  A 
köztisztasági  feladatokat  szintén  a  VGÜ  Nonprofit  Kft.  látja  el,  míg  a  Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. végzi az egyes közterületek, temetők kezelését, gondozását.

A  továbbiakban  elmondta,  hogy  a  városban  működő  térfigyelő  kamerarendszer 
működtetéséhez évente mintegy 10 millió  Ft-tal  járul  hozzá az önkormányzat.  Véleménye 
szerint  a  rend,  közbiztonság  érdekében  szükséges  a  közterület-felügyelők  létszámának 
növelése. 

A továbbiakban a fejlesztésekről tartott rövid ismertetőt. Elmondta, hogy a fejlesztéseknél 3 
fő  szempontot  tűztek  ki  célul.  Egyrészt,  hogy a  társadalmi  alrendszereket  egyszerre  kell 
fejleszteni, másrészt a fejlesztések a salgótarjáni lakosok megelégedésére, komfortérzetének 
javítására szolgáljanak, harmadrészt pedig a korábban már említett működési költségekhez 
olyan fejlesztések szülessenek, amik képesek bevételt generálni, vagy a meglévő intézmények 
fenntartásánál kiadásokat csökkenteni.

A fejlesztési  források egyrészt  önkormányzati  források,  másodrészt  az  Európai  Unió  által 
támogatott fejlesztések, harmadrészt az államtól kapott fejlesztési források.

Elmondta,  hogy  az  1,5  milliárdos  rendkívüli  állami  támogatásból  több,  mint  50  út  és 
járdaszakasz készült el, illetve az Európai Unió TOP-os fejlesztési forrásából is újítottak fel 
utakat. Az útfelújítások megközelítik a 2 milliárd Ft-ot. Felújították a Pécskő utat, Karancs 
utat, és jelen pillanatban a Csokonai és Petőfi utak kivitelezési munkálatai folynak. Reméli, 
hogy az utak megújítása, a salgótarjáni lakosok komfortérzetét növeli. 

Az óvoda felújításánál az az elv érvényesül, hogy az energetikai felújítás következtében az 
óvodák  működtetése,  üzemeltetése  kevesebb  költséggel  járjon,  másrészt  pedig  a  felújított 
óvodákban XXI. századi körülményeket biztosítsanak az oda járó gyerekeknek, és nem utolsó 
sorban  az  ott  dolgozóknak.  Ezért  ezeknél  a  fejlesztéseknél  saját  forrásokat  is  kellett 
biztosítani. Tájékoztatásként elmondta, hogy az óvoda felújítások kapcsán két mini bölcsőde 
is megépül.

Az egészségügyi alapellátás ahhoz az alrendszerhez tartozik, amit az oktatás, infrastruktúra 
fejlesztéssel együtt végeznek. Az egészségügy infrastruktúra fejlesztése kapcsán elmondható, 
hogy elkészült a vásártéren az orvosi, fogorvosi ügyelet és védőnői tanácsadó rendelője. Az 
Acélgyári úti orvosi rendelő és az Arany János Tagiskola régi épületében kialakítandó rendelő 
kivitelezési munkálatai jövőre indulnak.

A  kulturális  intézmények  fejlesztése  kapcsán  megemlítette,  hogy  a  fejlesztéseket  a 
peremkerületeken kezdték – hasonlóan az óvodák felújításához - és ezt követően haladtak a 
városközpont  felé.  Az  óvodák  esetében  ez  azt  jelenti,  hogy  először  a  zagyvarónai,  a 
baglyasaljai,  most  pedig  az  Acélgyári,  majd  a  Mackóvár  óvoda  felújítása  történt  meg.  A 
kulturális intézményeknél először a Bátki József Közösségi Ház újult meg, amit már át is 
adtak. Ehhez a fejlesztéshez is kellett önkormányzati forrást biztosítani, hiszen az energetikai 
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felújításra, a belső terek megújítására nem adtak forrást. Jövőre a Gerelyes Endre Művelődési 
Ház, és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítása várható. 

Turisztikai fejlesztések kapcsán elmondta,  hogy TOP-os forrásból a Tarjáni Gyermektábor 
téliesítése  fog  megtörténni,  a  Bányamúzeumhoz  kapcsolódó  interaktív  gyermekmúzeum 
megépítése, valamint a Garzonház magasabb tornyának felső 4 szintje került felújításra. Ebből 
3 szint - melyet a Salgó Vagyon Kft. fog üzemeltetni -, a városba érkező munkaerők szállását 
fogja  biztosítani,  a  legfelső  szinten  pedig  turisztikai  szálláshelyek  lesznek  kialakítva.  A 
Novohrad-Nógrád  Geopark  szálláshelyei  is  itt  lesznek  kialakítva.  Elmondható,  hogy  a 
Novohrad-Nógrád Geopark meghaladta a 30 ezres látogatói számot, és információjuk szerint 
ennek a  látogatószámnak több,  mint  a  fele  városon kívülről,  egy része  országon kívülről 
érkező látogató volt. A látogatók 1/3 része több éjszakát is itt szeretett volna tölteni, ha erre 
alkalmas szálláshelyet találtak volna. 

TOP-os forrásból készült el a Beszterce-tér felújítása multifunkciós centrum kialakításával, 
valamint tematikus tanösvény megépítésével.

A Vásárcsarnok-  és  Piac,  illetve  a  Játszóház  kialakítása  folyamatban  van,  hasonlóan  a 
játszótér felújítási programhoz. Megemlítette a Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület 
vízrendezését, valamint a kerékpár úthálózat fejlesztését.

A 1,5 milliárdos rendkívüli állami támogatásból várható a közösségi e-mobilitás elindítása. 
Reményeik szerint az első elektromos busz év végére megérkezik, amit több is fog követni. 
Elmondta továbbá, hogy uszodai fejlesztéseket végeztek annak érdekében, hogy az uszoda 
biztonsággal üzemeljen. 

Két  városrehabilitációs  programja  van  a  városnak,  az  egyik  a  Salgó  úti  szociális 
városrehabilitációs program, a másik a Forgách-telepi komplex program. 

A  Modern  Városok  Programmal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  az 
előkészítési  munkákra  kapott  1  milliárd  Ft-ot,  amelyből  a  kormányhatározat  kijelölt 
pontjainak  előkészítése  folyik.  Tanulmányok,  haszonelemzések,  megvalósíthatósági 
tanulmány és fenntarthatósági tanulmányok készülnek el ütemezetten. 

Az Öblös-pálya helyén utánpótlás, illetve tömegsportra alkalmas pálya építése fog kezdődni a 
Diósgyőri Sport Egyesület támogatásával. Teljesen új öltözők, kiszolgálók és lelátók épülnek 
a  műfüves  pálya  mellett.  A  műfüves  pályát  egy  műanyag  borítású,  XXI.  századi 
követelményeknek megfelelő futókör veszi majd körbe. 

Szintén a Modern Városok Program keretében újul meg a Főplébánia templom, amely során 
mind  a  Főplébániát  határoló  lépcső,  mind  a  Főplébánia  előtti  járdarészt  felújítják.  Ezzel 
szinergiában felújítják az OTP-től a Pécskő útig terjedő járdaszakaszt is.

A  Modern  Városok  Program  legnagyobb  beruházása  és  fejlesztése  az  Onkológiai 
Rehabilitációs Központ megvalósítása. Az új Onkológiai Központ egy komplex gyógyászati 
központ  lesz,  ami  az  elsődleges  beavatkozástól  a  rehabilitációig  mindent  magába  foglal, 
valamint a háziorvosi ügyelet biztosításában is szerepe lesz. Komoly informatikai fejlesztést 
kap,  amely  keretében  akár  a  sürgősségire  bevitt  beteg  kórelőzményei  már  rögtön 
megtalálhatók és használhatók lesznek. Az ehhez tartozó infrastruktúra enyhíteni fog a kórház 
területén  lévő  parkolási  problémákon,  és  megoldódik  a  biztonságos  helikopter  leszálló 
problémája is.

Összegzésként elmondta,  hogy a város költségvetése -  működési oldalról  -  nem kielégítő. 
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Rengeteg  fejlesztés  valósult  meg  a  támogatásokból.  Reményei  szerint,  amikor  ezek  a 
fejlesztések beérnek, akkor a működési oldalon lévő kiadások csökkenni fognak. Jelezte, hogy 
állami támogatásra továbbra is szüksége van a városnak, de reményei szerint ez egy pár éven 
belül változni fog.

A továbbiakban a városi főépítész asszonynak adta meg a szót. 

Angyalné Wilwerger Józsa: Köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatásként elmondta, 
hogy a településképi rendelet módosításával kapcsolatban lakossági fórum rendezését kérte 
Polgármester  úrtól.  A  továbbiakban  ismertette  a  rendezési  terv  településképi  rendelet 
módosítását.  Elmondta,  hogy  a  rendelet  módosítására  azért  kerül  sor,  mert  egy  új  helyi 
védelem megállapítása szükséges, a Rónai út 11. szám alatti lakóépület esetén, másrészt a 
rendelet technikai módosítása indokolt. 

Rónafaluban található a Rónai út 11. szám, mely egy régi lakóház melléképületekkel. Régi 
katonai térkép alapján ez a terület már az 1800-as években is lakott volt, ezért állíthatja, hogy 
a  mostani  lakóház  az  1800-as  években  megvalósult  lakóház  alapjain  épült  fel.  A helyi 
védelem a tulajdonos kérésére indult el. A helyi védelem kötelezéseket és lehetőségeket állapít 
meg  az  épületre,  de  mindenképpen  szabályozottan.  A  továbbiakban  a  területről  adott 
tájékoztatást. Elmondta, hogy a Rónai út 11. a falunak a régi területén található. Az „S” alakú 
útvonalból  látható,  hogy ez  az  épület,  mely részen fekszik.   Régen megvalósult,  lakóház 
épület az utcafronton.

Elmondta,  hogy a prezentáció képein láthatók a lakóház külső fotói.  A helyi  védelem azt 
célozza,  hogy a  lakóház  az  eredeti  kinézetnek  megfelelően  maradhasson  meg.  Az  épület 
önmagában  egy  három  részre  osztható  régi  ház.  A  belső  képeken  láthatók  az  eredeti 
fagerendák, eredeti régi szögekkel. Az épület berendezése megfelel a régi berendezésnek. Az 
épület kívülről páros ablakot tartalmaz, ami az utca felé néz. Ez a táj önmagában a falunak, a 
városnak egy gyöngyszeme.

Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  helyi  védelem  megállapítását  a  rendelet  melléklete 
tartalmazza majd. Jelenleg 25 épület van helyi védelem alatt a városban. Ez lesz a 26. 

A továbbiakban a rendelet reklámokkal kapcsolatos részét egészítette ki. A rendelkezésekben 
nominális magyarázatokra kerül sor, mert a 2017-ben megalkotott rendelet még nem teljesen 
cizellálja a reklámhordozók fajtáit. 

A jogszabály, a településképi törvény, a végrehajtási rendelet kapcsolatban van a közterületek 
használatáról  szóló  önkormányzati  rendelettel.  Kormányrendelet  határozza  meg,  hogy 
reklámokat, hol lehet elhelyezni. A településképi rendeletben jóformán csak közterületen lehet 
ilyen típusú reklámokat elhelyezni. Az egyik típusa a city light, ennek az a lényege, hogy nem 
ragasztott kivitelű, legfeljebb 11 m2-es berendezés lehet. Lehet épületre szerelve, az épület 
jellemzően csak közlekedési célú épület lehet, önállóan álló, kisebb mérettől egészen a 11 m2-
es nagyobb méretig készülhet.

A következő a funkcionális utcabútor, amelybe többféle kategória tartozik. A buszmegállóktól 
a  pavilonokig,  amit  a  rendelet  kioszkoknak  nevez.  A kormányrendelet  alapján  utasvárók 
tetején nem lehet reklámot elhelyezni.
Következő  kategória  az  időszakos  sport-  és  kulturális  rendezvényeket  hirdető  tábla,  ami 
lényegében a cirkuszokat reklámozza, és eseti kulturális eseményekre hívja fel a figyelmet. Ez 
jellemzően  csak  egy  hónapig  marad  kinn,  főleg  villanyoszlopok  köré  helyezett  táblák 
formájában.
Információs,  vagy más célú berendezések közé tartozik az önkormányzati  hirdetőtábla,  az 
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önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a megállító tábla, 
közérdekű molinó, időszakos sport és kulturális rendezvényeket hirdető tábla is a city light 
berendezés.

Az információs vitrin kisebb lakossági apróhirdetések elhelyezésére alkalmas. A közérdekű 
molinó  falunapok,  vagy  egyéb  rendezvények  kihúzására  jellemzően  molinó  anyagú 
reklámeszköz.  Külön  szabály  van  arra  vonatkozóan,  hogy mit  lehet  utak  fölött  keresztbe 
kihúzni. Ezt az úttörvény határozza meg.

A megállító tábla az üzletek előtt tartalmazza az üzlet termékét, vagy a megnevezését és az 
árát.  Ez  közterület  használati  díj  fizetésére  köteles.  Az önkormányzati  faliújságot  el  lehet 
helyezni közművelődési épület homlokzatán is.

Az önkormányzati hirdetőtábla épülettől függetlenül áll közterületen, közfeladatokat hirdet, és 
reklámot is el lehet helyezni rajta.

Megjegyezte,  hogy  a  cégtábla  nem  reklám.  Nem  minősül  reklámnak,  ami  az  épület 
kirakatában van. Nem reklám az, amit az ingatlanon hirdetnek, hogy eladó, illetve munkaerő 
felvétel stb. Külön eljárás alá tartozik a villanyoszlopra elhelyezett, az oszlopra felfüggesztett 
úgynevezett ESMA reklám. 

Elmondta, hogy az óriásplakátok kormányrendelet alapján 2020. végéig maradhatnak, ha van 
érvényes szerződésük. Végezetül megköszönte a hallgatók figyelmét. 

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. 

HOZZÁSZÓLÁSOK

Bucsa Sándor, Bajcsy Zsilinszky út 15: Nagyon sajnálja, hogy ilyen érdektelenség övezi a 
nyilvános Közgyűlést. Ugyanakkor örömmel vette, hogy a helyi védelem alatt álló épületek 
között fellelte a Dornyay Turistaházat. Információi szerint az önkormányzat szeretné vissza 
vásárolni, és felújítani az épületet. Erre szeretne választ kapni, hogy valóban igaz-e a hír? 

Fekete Zsolt: Válaszként elmondta,  hogy a volt  Dornyay Turistaház megmaradt részét az 
önkormányzat  területtel  együtt  visszavásárolta,  és  a  Modern  Városok  Program keretében 
szeretnék a turistaházat felújítani és újra funkcióval ellátni. 

Kiss Alfrédné, Jónásch krt.: Panaszként elmondta, hogy nem lehet felmenni a Jónásch körút 
végére, a csatornák magasan kiemelkednek. Fölakadnak az autók, gyerekek eltörték a lábukat, 
mert a munkálatokat abbahagyták. Nem történt meg a helyreállítás, a kövek szanaszét vannak 
szórva az úton, ellehetetlenítették az ott lakók életét. Három hét múlva karácsony, nem tudnak 
elmenni vásárolni, nem tudnak beállni a garázsba autóval. Mikor fejezik be a munkálatokat?

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak az volt a célja, hogy a körutat 
felújítsák. A továbbiakban a Városfejlesztési Iroda vezetőjének adta meg a szót. 

Parádi-Ózsvárt  Vivien: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  hozzájuk  is  eljutott  az  az 
információ,  mely szerint a Jónásch-körúton leálltak a munkálatok.  Ez abból  adódik,  hogy 
minőségi kifogások miatt a fővállalkozó és az alvállalkozó között nézeteltérés adódott. Azt az 
információt kapták a kivitelezőtől, hogy orvosolni fogják a panaszt, és várhatóan a jövő hét 
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