
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 29-i üléséről.

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  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  közszolgáltatást  végző  cégek 
képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott 
vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A tárgysorozattal  kapcsolatban  javasolta  új,  3.  napirendi  pontként felvenni  a  „Javaslat  a  téli  
rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez nyújtott támogatásról szóló  
önkormányzati  rendelet  megalkotására”  című  előterjesztést;  4.  napirendi  pontként felvenni  a 
„Javaslat  a  kutyafuttató  területek  kijelöléséről  szóló  11/2016.  (III.10.)  önkormányzati  rendelet  
módosítására” című előterjesztést;  és  5.  napirendi pontként felvenni a „Javaslat  a Salgótarjáni  
Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének megbízásáráról  szóló  
határozat módosítására” című előterjesztést.

A tárgysorozatra vonatkozóan további módosító javaslat nem érkezett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat  Salgótarján Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  2018.  évi 
költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

3. Javaslat a téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez 
nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

4. Javaslat a  kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.)  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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5. Javaslat  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb 
vezetőjének megbízásáráról szóló határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

6. Javaslat  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  a  ,,Kültéri  közösségi  terek  kialakítása,  felújítása  Salgótarjánban”  című 
támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról szóló döntés módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat  szociális  célra  használatba  adott  ingatlanok  körének  bővítéséhez  történő 
hozzájárulásra
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

10. Javaslat  a  Salgótarján,  Fáy  András  krt.  39.  szám  alatti  nem  lakás  célú  helyiség 
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

11. Javaslat Rónafalun található beépítetlen terület értékesítésére 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat  a  „Salgótarján,  Patak  úton  található  ipari  építési  telek  (hrsz:6225/14) 
eladásához kapcsolódó adásvételi szerződés aláírására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

13. Javaslat  a  Salgótarján,  Munkácsy  út  12.,  4504  hrsz.-ú  ingatlan  önkormányzati 
tulajdonba vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

A továbbiakban a Polgármesteri Tájékoztató következett. Turcsány László képviselő úrnak adta  
meg a szót.

Turcsány László: Jelezte, hogy bár a polgármesteri tájékoztatóban nem szerepel, van-e lehetőség 
arra, hogy a FIDESZ elmondja álláspontját a kialakult helyi politikai helyzetről.

Fekete Zsolt: Válaszában elmondta, hogy a polgármesteri tájékoztatóban nem is fog szerepelni, 
mert a polgármesteri tájékoztató a városvezetés programjairól, az elvégzett munkáról szól. Semmi 
köze nincs a Közgyűléshez, semmi köze nincs a napirendekhez. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Valószínűnek  tartja,  hogy  a  következő  polgármesteri  tájékoztató  fogja 
tartalmazni az elmúlt eseményeket, hiszen a két alpolgármester is részt vett a rendezvényen.

A továbbiakban elmondta,  hogy Salgótarján Megyei  Jogú Város  két  alpolgármestere,  az  MSZP 
frakcióvezetője,  a  DK, valamint  a  Jobbik listás  önkormányzati  képviselői  2019.  január 19-én a 
szakszervezetek által a túlóraszám emelésével összefüggő, munka törvénykönyv módosítása miatt 
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szervezett,  országos  tiltakozó  tüntetősorozat  salgótarjáni  rendezvényén  részt  vettek,  beszédet 
mondtak.  Jelenlétükkel  elkötelezték  magukat  a  rendezvény  politikai  mondanivalója  mellett. 
Nevüket adták a lebonyolításhoz és a szervezéshez. Mindez nem baj, hiszen a politikai közbeszéd és 
a demokrácia elfogadott  eszköze a tüntetés,  a szakszervezeti  megmozdulás,  az érvek ellenérvek 
ütköztetése, és végül a kialkudott megegyezés, nem csak hogy kívánatos, de a szakszervezetek és a 
politikusok  kötelessége  is.  Azonban,  ami  2019.  január  19-én  Salgótarjánban  szakszervezeti 
megmozdulás köntösbe bújtatva a képviselők beszédeiben, a tüntetés záróaktusaként Becsó Zsolt 
országgyűlési képviselő, és Becsó Károly országgyűlési képviselő úr lakása előtt elhangzott, az a 
legalantasabb,  legaljasabb uszítás  és  felbujtás,  a  lincselés büntetőjogi  kategóriáját  is  kimeríti.  A 
tüntető tömegben jól hallhatóan elhangzottak a „dögölj  meg Becsó”, „mocskos FIDESZ”, és az 
„akasszuk föl” mondatok.

Elmondta, hogy a tüntetés óta eltelt 10 nap, és a baloldal, valamint a jobbikos politikusok közül 
senki sem kért bocsánatot a történtekért, senki sem zárkózott el a tüntetésen elhangzottak miatt. Bár 
Polgármester úr nem vett részt a tüntetésen, azonban, mint Salgótarján első számú vezetője felelős a 
kialakult helyzetért.

A továbbiakban  elmondta,  hogy  az  elmúlt  évtizedekhez  képest,  bármilyen  színű  politikai  erő 
vezette Salgótarjánt, ilyen fejlesztési lehetőségeket nem kapott a város, ilyen beruházásokat nem 
tudott megvalósítani, mint most. Salgótarján a fejlődés kapujában áll, és ahhoz, hogy ne csak álljon, 
hanem el is induljon a fejlődés útján a kormányzattal építő, a Modern Városok Programot kiemelt 
fontosságúnak  tekintő  és  zökkenőmentes  együttműködést  megvalósító  polgármesterre,  és 
kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőre van szükség. Salgótarjánnak és az itt élő polgároknak 
elemi érdeke, hogy egymás véleményét felekezeti, politikai nézeteit tiszteletben tartva egy fejlődő 
városjövőt  és  perspektívát  ígérő  környezetben  éljenek.  Véleménye  szerint  a  nyugalom 
helyreállításának lehetősége a  polgármester  kezében van. Ezért  Salgótarján jövője,  és  az itt  élő 
emberek érdekében kérte, vonja le a tanulságokat, hozza meg a megfelelő személyi  és politikai 
döntéseket az indulatok levezetése érdekében. 

A helyi FIDESZ-KDNP frakció eddig is, és a jövőben is támogatja a város fejlődésének felelős 
döntéseit. Segíti a programok kidolgozását, amennyiben erre lehetőséget kap.

Fekete Zsolt: Válaszként elmondta, hogy a demonstráció a polgármesteri tájékoztatónak nem volt, 
és nem is lesz része, mert Polgármesterként sem, és magánemberként sem vett részt rajta. 

Az  említett  demonstrációt  a  szakszervezet  szervezte.  Pártok,  salgótarjáni  emberek  fejezték  ki 
véleményüket  a  „túlóratörvény”  és  más  országos  ügyekkel  kapcsolatban.  A  demonstráción 
elhangzott bekiabálásokhoz sem neki, sem a szervezőknek semmi köze. Kikérte magának még a 
rágalmazás gondolatát  is,  mely szerint  ehhez a  történethez bármilyen  köze lenne.  Ugyanakkor 
jelezte,  hogy  a  facebookon  a  salgótarjáni  baloldal  egyértelműen  elhatárolódott  ezektől  a 
megnyilvánulásoktól. Megjegyezte, hogy természetesen minden ehhez hasonló megnyilvánulástól 
elhatárolódik,  mint  polgármester,  és  mint  magánember  is.  Elmondta  továbbá,  hogy információi 
szerint  Molnár  Károly ezen  a  demonstráción  az  MSZP városi  elnökeként  vett  részt,  azaz  nem 
képviselőként,  hanem  pártemberként.  A Modern  Városok  Programban  viszont  Salgótarjánt  az 
önkormányzat  nevében  képviseli.  Személy  szerint  ketté  választaná  a  politikát  és  adott  esetben 
Salgótarján érdekében történő szakmai tárgyalásokat.

Példaként említette 2017. március 21-ét, amikor Miniszterelnök úr jött a városba, és többek között a 
FIDESZ  frakció  is  jelen  volt  érkezésekor.  Akkor  Miniszterelnök  úr  a  frakció,  illetve  a 
szimpatizánsok felé,  mint  politikus nyilvánult  meg,  de a polgármesteri  irodában már a városról 
beszélt teljesen más konszenzussal, ami természetes és elfogadható. 

Elítélendőnek  tartja  azt  is,  amikor  egyik  képviselőtársa  a  facebook  oldalán  –  nem  baloldali 
képviselőről beszél - kardot kivonva, másik képviselőtársát kaszabolja. 

3



A továbbiakban jelezte, hogy a vita témája nem tartozik a napirendhez, majd Pataki Csaba képviselő 
úrnak adta meg a szót. 

Pataki Csaba: Jelezte, hogy a téma érdemel annyit, hogy reagáljon rá, még akkor is, ha nem a 
napirendi pont része. Nyitott arra, hogy az ülés egységét ezzel ne bontsák meg, ezért javasolta, hogy 
a  napirendi  pontok  végén,  az  „Egyebekben”  térjenek  rá  vissza,  ahol  elmondja  véleményét, 
észrevételét.  

Fekete  Zsolt: Megköszönte  a  hozzászólást  és  javasolta,  hogy fogadják  el  Pataki  képviselő  úr 
felvetését.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.

N A P I R E N D E K

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről 
szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2018.  évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet január havi módosítására mely okok miatt kerül sor. 
Ilyen például, hogy többletforrást kapott az önkormányzat, többek között szociális ágazati összevont 
pótlékra,  kulturális illetménypótlékra,  költségvetési  szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára 
és  a  hajléktalan  ellátásban  résztvevő  intézmény  meghosszabbított  nyitvatartási  ideje  miatti 
többletköltség  finanszírozására.  Ehhez  szükséges  mind a  bevételi,  mind a  kiadási  előirányzatok 
rendezése. A nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben jelentkező 
többletfeladatok miatt az előirányzat rendezése szükséges, illetve a rendeleten átvezetésre kerülnek 
a  közművelődési-,  a  sport-,  az  oktatási-,  a  szociális-egészségügyi  feladatokat  és  az  általános 
tartalékot  érintő  változások,  valamint  az  Uniós  projektek  kiadási  és  bevételi  előirányzatainak 
tényleges teljesítéshez történő módosítása.

A Gazdasági  Bizottság 5 igen,  2 nem 1 tartózkodással;  az Ügyrendi Bizottság 6 igen, 1 nem  
szavazattal; a Népjóléti Bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 nem  
szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen, 6 nem szavazattal az az alábbi rendeletet alkotta: 
A 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat  az  Önkormányzat  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  
13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  Önkormányzati  SZMSZ 
mellékletét  képezik  a  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodások, 
melyek tartalma évente felülvizsgálatra kerül. Az SZMSZ 13. melléklete a Salgótarján Megyei Jogú 
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást tartalmazza. 
Jelen  előterjesztés  a  felülvizsgált,  2019.  évre  aktualizált  tervezet  elfogadására  tesz  javaslatot. 
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Elmondta  továbbá,  hogy  a  tervezetet  a  nemzetiségi  önkormányzat  testülete  megtárgyalta  és 
elfogadta.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti  
Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
A 3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat  a  téli  rezsicsökkentés  keretében biztosított  tüzelőanyag szállítási  költségeihez  
nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását 
követően  szükségessé  váló  további  intézkedésekről  szóló  kormányhatározat  alapján  Salgótarján 
megyei  jogú  város  közigazgatási  területén  2018.  október  15-ig  926  háztartás  nyújtott  be 
igénybejelentést  a  téli  rezsicsökkentés  korábbi  intézkedéseiben nem részesült,  gáz-  vagy távhő-
szolgáltatási  szerződéssel  nem  rendelkező  háztartások  közül.  A  Belügyminiszter  a  támogatói 
okiratban az  önkormányzatot  11.112.000,-  Ft  vissza  nem térítendő támogatásban részesítette.  A 
kormányhatározat  alapján  nyújtott  támogatást  az  Önkormányzat  az  előzetes  igénybejelentéssel 
érintett  926  db  háztartás,  háztartásonként  12.000,-  Ft  összegű  természetbeni  támogatásra 
használhatja fel azzal, hogy a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő 
szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli. Az 
Önkormányzat  számára  azonban  kiemelten  fontos,  hogy  a  salgótarjáni  lakosok  mielőbb  és  a 
legkisebb költséggel jussanak hozzá a természetbeni támogatáshoz, ezért javasolta a Közgyűlésnek, 
hogy a 926 igénylő háztartásonként, egyszeri, vissza nem térítendő 2000,- forint összegű pénzbeli 
támogatásban  részesüljön  a  tüzelőanyag  szállítási  költségeihez.  A  tüzelőanyag  kiszállításához 
kapcsolódó 1.852.000,-  forint  támogatás fedezetét  az Önkormányzat  2019.  évi  költségvetésében 
szükséges biztosítani.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót.

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta,  hogy ez  a  2000 Ft  bár  segítség,  de a  kiszállítás 
költségeit  nem  fedezi.  Javasolta,  hogy  amennyiben  van  rá  lehetőség,  ezt  az  összeget  a 
Foglalkoztatási Kft.-nek utalják át, aminek a járműparkja lehetővé teszi a tüzelőanyag kiszállítását. 

Fekete Zsolt: Válaszként elmondta, hogy az önkormányzat minden lehetőséget megvizsgált annak 
érdekében, hogy a 926 háztartásból senkit ne érjen kár. A tűzifa vásárlására kapott összeg kb. 1/3 m3 

fa  megvásárlására  elég.  Javasolta,  hogy  egymás  mellett  lakó  igénylők  fogjanak  össze,  és  így 
megoldható egy fuvarral a tűzifa kiszállítása. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
A 4/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. Javaslat  a  kutyafuttató  területek  kijelöléséről  szóló  11/2016.  (III.10.)  önkormányzati  
rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Csokonai  út  6086  hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett játszótér kialakítását a családi házas övezethez közelebb elhelyezkedő 6069/3. 
hrsz.-ú ingatlanon célszerű kialakítani. Tekintettel arra, hogy a Salgótarján 6069/3. hrsz.-ú ingatlan 
a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló önkormányzati rendelet alapján kutyafuttatásra kijelölt 
terület,  ezért  szükséges  a  rendelet  módosítása.  Kérte  a  Közgyűlést,  hogy  a  csatolt  rendelet-
módosítást fogadja el. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
Az 5/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Javaslat  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  
vezetőjének megbízásáráról szóló határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés a 167/2018.(X.25.) 
határozatával  Maruzs  Viktória  Martinát  bízta  meg  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői feladatainak ellátására. A határozat értelmében a vezetői 
megbízás 2018. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig szól. A Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés során kiderült, hogy a Kincstár nyilvántartó 
rendszerében technikailag nem megoldható az intézmény vezető megbízásának bejegyzése, mivel a 
korábbi  vezetői  megbízása  2018.  november  1.  napjáig  tartott,  emiatt  Maruzs  Viktória  Martina 
magasabb vezetői megbízásának kezdetét 2018. november 2. napjára szükséges módosítani. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2019. (I. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  Salgótarjáni  Költségvetési 
Intézmények  Gazdasági  Szolgálata  magasabb  vezetőjének  (igazgatójának)  megbízásáról  szóló 
167/2018.(X.25.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 2. napjától 2023. október 31. napjáig 
megbízza  Maruzs  Viktória  Martinát  –  (születési  hely és  idő:  ….........................................,  anyja 
neve: ….....................) – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint 
500.300.-  Ft  illetménnyel  (180.500.-  Ft  garantált  illetménnyel,  a  magasabb  vezetői  feladatok 
ellátása idejére 269.800.- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel, valamint 50.000.- Ft 
magasabb  vezetői  pótlékkal)  a  Salgótarjáni  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szolgálata 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvényben  foglaltak  szerint 
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Maruzs Viktória Martina vagyonnyilatkozatot tegyen. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: 2018. október 31.”

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

6. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Hivatal létszáma az önként vállalt 
rendészeti  feladatok  kapcsán  felülvizsgálásra  került.  A hatékonyabb  feladatellátás  érdekében,  a 
Hivatal  létszáma módosításra  került  és  ezt  a  Hivatal  Szervezeti  és Működési  Szabályzatában is 
szükséges átvezetni. 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

 A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy örül a létszám növekedésnek. Jelezte, hogy az 
önkormányzat visszatér a 2014-es állapothoz, ezek szerint fölismerte, hogy ez a létszám kevés, és 
rengeteg problémát jobban lehetett volna kezelni, ha a létszám megmarad. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2019. (I. 29.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. melléklet szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. Javaslat  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 2019. január 18-i ülésén jóváhagyta a Társulási 
Megállapodás 13. számú módosítását. A módosítás határozatképességre vonatkozó rendelkezések 
módosítása mellett a tervezet a Megállapodást új melléklettel egészíti ki, mely a Társulás által a 
tagönkormányzatok részére ellátott feladatokat tartalmazza.

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi  
Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

7



Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2019. (I. 29.) határozat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a   Salgótarján  és  Térsége 
Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának 13. számú módosítását és az egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosítás  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási 
Megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8. Javaslat  a  ,,Kültéri  közösségi  terek  kialakítása,  felújítása  Salgótarjánban”  című 
támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról szóló döntés módosítására 
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés 2018. december 20-ai 
ülésén döntött  a Magyarország Kormánya által a TOP keretében meghirdetett,  az önkormányzat 
tulajdonában  és  működtetésében  lévő  szabadtéri  közösségi  terek  kialakítása,  felújítása  című 
pályázati  felhívásra  történő  pályázat  benyújtásáról.  A közgyűlési  döntést  követően,  a  végleges 
tervdokumentáció összeállítása során kiderült,  hogy a játszótéri eszközök beszerzése, valamint a 
pályázat  összeállításához  és  lebonyolításához  szükséges  egyéb  tevékenységre  fordítandó  összeg 
meghaladja  a  támogatási  összeget.  Három  helyszínen  a  játszóterek  kivitelezését,  ezért  hitel 
igénybevételével tervezi az önkormányzat megvalósítani: Somoskő, Báthori út és Csokonai út. A 
TOP-7.1.1-16-H-109-1  kódszámú  projekt  keretében  megvalósuló  fejlesztések:  Játszótér 
korszerűsítés: Déryné út, Vásártér, szerpentin út, Hársfa út, Tóth Ferenc utca, Pécskő út, Gorkij-krt. 
és  Eresztvény.  Új  játszótér  kialakítása: Eperjes-telep,  Károlyi-lakótelep,  Baglyasi  városrész, 
Tóstrand, Acélgyári út. Az Acélgyári úton és a Gorkij körúton pedig kültéri fitness park kialakítása 
várható. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülés előtt kiegészítés lett kiosztva az előterjesztéshez. 
Kérte, hogy ennek figyelembevételével hozza meg döntését a Közgyűlés. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással  
támogatta az előterjesztést. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó  Csaba: Hozzászólásában  megköszönte,  hogy  a  Csokonai  úton  más  helyre  kerülhet  a 
játszótér.  Egy családi  házas  övezet  középpontjában,  a  főúttól  távol,  jó  levegőn  tudják  majd  a 
gyerekek használni a játszóteret. Kérte a képviselőktől, hogy támogassák az előterjesztést. 

A továbbiakban az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseket tett fel.  Kérdésként tette fel,  hogy a 
040/3  hrsz.-ú,  eresztvényi  játszótér  kinek  az  üzemeltetésében  van?  Ez  a  helyrajzi  szám  a  fa 
játszóteret  takarja?  A továbbiakban afelől  érdeklődött,  hogy a  játszótér  felújítások 2019.  évben 
megvalósulnak-e? 

Megjegyezte, hogy érthetetlen számára, ahogy ez az előterjesztés készült. 2018. december 20-án 
Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozott  egy  döntést,  mely  szerint  kb.  tíz  játszótér 
felújítása történik majd meg. Ezt követően beadták a pályázatot, átszámolták a fejlesztési igényt, 
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majd 3 játszótér kikerült a pályázatból. Véleménye szerint ezzel az eljárással egy közgyűlési döntést 
írt felül az önkormányzat, amikor a pályázat benyújtásakor úgy döntött, hogy 3 játszóteret hitelből 
épít  meg.  Problémának  tartja,  hogy  a  képviselőket  nem  tájékoztatták,  legalább  frakcióvezetői 
szinten elvárható lett volna. 

Megjegyezte,  hogy az  előterjesztést  támogatni  fogják,  hiszen  nagy szükség  van a  játszóterekre 
Salgótarjánban. Gyerekeknek, családoknak egy szabadidős tevékenységet, kikapcsolódást jelent a 
játszótér. Ennek pozitív üzenete van, a családok örülnek neki, de a politikai korrektség elvárná a 
tájékoztatást. 

Elmondta továbbá,  hogy a pályázati  anyagból  kikerült  3 játszótér magánterületen található,  ami 
felveti  azt  a  kérdést,  hogyan  lesz  üzemeltetve,  fenntartva,  illetve  van-e  írásos  nyilatkozat  a 
tulajdonosoktól, hogy hozzájárulnak a játszótér kivitelezéséhez?

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány  László: Kérdésként  tette  fel,  hogy  a  játszóterek  felújítása,  építése  mennyibe  kerül? 
Mennyi  hitelt  kell  felvennie  az  önkormányzatnak?  A továbbiakban megjegyezte,  hogy a tervek 
szerint  Somoskőben a Bakancsos  Vendégház mögötti  területen alakítanának ki  játszóteret,  mely 
magánterület. Kérdésként tette fel, hogy a tűzoltószertár melletti terület és a buszforduló közötti 
terület erre nem lenne alkalmasabb, hiszen eleve önkormányzati terület. 

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

Molnár Károly: Válaszában Turcsány László képviselő úr felvetésére reagálva elmondta, hogy a 
lakók aláírást  gyűjtöttek amiatt,  hogy a tűzoltószertár  melletti  területen  ne épülhessen játszótér. 
Elsősorban a buszforduló közelsége miatt. Hasonlóan, mint a Csokonai úton. Ezt követően kerestek 
alkalmas területet,  és szerencsére a terület  tulajdonosa felajánlotta  hozzájárulását  ahhoz, hogy a 
területen megépülhessen a játszótér. 

Fekete  Zsolt: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  Salgótarján  jövőjének  építése  szempontjából 
fontos, hogy minél több gyerek szülessen. Mindez indokolja korszerű játszóterek építését, óvodák, 
iskolák meglétét.  Ahogy telik az idő egy-egy beruházás egyre drágább lesz.  A 2018-ban történt 
előzetes felmérések alapján betervezett összeg 2019-ben már kevésnek bizonyul, és 2020-ban még 
drágábbak lennének az elérhető eszközök. A város nem mondott le egyetlen játszótérről sem, ami 
eredetileg a csomagban volt.  A Városfejlesztési  Iroda kidolgozta,  hogy milyen feltételek mellett 
lehet valamennyi játszóteret megépíteni. 

Tájékoztatásként elmondta, hogy az eresztvényi játszóteret az Ipoly Erdő építette, de a Geopark 
gondozásában és kezelésében van. Salgótarján Önkormányzata megpróbálja valamennyi játszótér 
felügyeletét, karbantartását megoldani. A megújuló, megépülő játszóterek nem 1-2 hónapra szólnak, 
hanem évekre. A lakosság segítségét kérte a rongálókkal szembeni együttes fellépésre.

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó  Csaba: Továbbra  is  kérte  polgármester  úr  válaszát  arra  vonatkozóan,  hogy  miért  nem 
tájékoztatták a frakcióvezetőket arról, hogy a pályázatból 3 játszóteret kivettek. 

Fekete Zsolt: Válaszában ígéretet tett arra, hogy a későbbiekben tájékoztatják a frakcióvezetőket az 
ehhez hasonló döntésekről. Az irodavezetőktől kérte, hogy ilyen jellegű módosításokat jelezzenek 
neki annak érdekében, hogy tájékoztatást tudjon adni. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 
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Szabó Csaba:  Kérdésként tette fel, hogy be lesznek-e kerítve a játszóterek. 

Fekete Zsolt: Válaszadásra a Városfejlesztési Iroda vezetőjének adta meg a szót. 

Parádi-Ózsvárt  Vivien: Válaszában  elmondta,  hogy  ahol  indokoltnak  látták  ott  természetesen 
bekerítették a játszóteret, de nem minden játszótér esetében volt erre szükség. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2019. (I. 29.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  206/2018. 
(XII.20.) határozat módosítását az alábbiak szerint:

„1.  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  jóváhagyja  a  206/2018 
(XII.20.) határozat módosítását az alábbiak szerint:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-109-
1  kódszámú,  „TOP  CLLD  HELYI  FELHÍVÁS -  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának  tulajdonában  és  működtetésében  lévő  szabadtéri  közösségi  terek 
kialakítása,  felújítása”  pályázati  felhívás  összegéből  a  felújítást,  új  játszóterek  kialakítását  az 
alábbi megvalósítási helyszínekre vonatkozóan: 

- Déryné út - Hrsz.:6793/7
- Vásártér - Hrsz.:3923 
- Szerpentin út - Hrsz.: 4527
- Hársfa út - Hrsz.: 6837/3
- Tóth Ferenc utca - Hrsz.:9016
- Pécskő út - Hrsz:3770/3, és Hrsz.:4158
- Gorkij krt - Hrsz.:6677/24 (2db)
- Eresztvény - Hrsz.:040/3
- Eperjes telep - Hrsz.:1071
- Károlyi lakótelep - Hrsz.:1579/2
- Baglyasi városrész - Hrsz.:636
- Tóstrand - Hrsz.:2415
- Acélgyári út - Hrsz.:3539/5
- Acélgyári út - Hrsz.:3522/3

A Közgyűlés jóváhagyja az alábbi 3 helyszínen játszótér kialakítását hitel felhasználásával:

- Báthori út - Hrsz.:3004
- Somoskő - Hrsz.:16514
- Csokonai út – Hrsz.:6069/3
Határidő: értelemszerű
Felelős: Fekete Zsolt polgármester”

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Somoskő - Hrsz.:16514, a 
Báthori  út  -  Hrsz.:3004,  valamint  a  Csokonai  út  –  Hrsz.:6069/3-on megvalósítandó játszóterek 
megvalósításához szükséges saját  forrást,  hitel  igénybe vétele útján az Önkormányzat 2019. évi 
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költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelemszerű
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

9. Javaslat  szociális  célra  használatba  adott  ingatlanok  körének  bővítéséhez  történő  
hozzájárulásra
Előterjesztő: Huszár Máté alpolgármester

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent  Szalánczi Zoltán főigazgatót,  és  Bene Györgyné 
Máté Csillát, népkonyhai témafelelőst. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működő Hegymenet Klub Térségi Szociális 
Intézmény 2016-tól  oszt  meleg  ételt  Salgótarjánban,  a  város  négy helyszínén.  2018.  november 
végén érkezett  igény arra,  hogy a város  két,  a  központtól  távol  eső és nehezen megközelíthető 
városrészén is részesüljenek az Intézmény által biztosított ételosztásból az ott élő hátrányos helyzetű 
és  szociálisan  rászorult  személyek.  Az  egyeztetéseket  követően,  2019.  január  16-tól  a  krízis 
időszakban a salgóbányai és a somlyó-bányai városrészeken élők is igénybe vehetik az Intézmény 
szolgáltatását. 

A Népjóléti Bizottság 11 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az  
előterjesztést. 

A továbbiakban Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

Szabó Csaba: Köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a Baptista Szeretetszolgálat ilyen gyorsan reagált 
arra  a  kérésre,  hogy  Somlyó-bányán  és  Salgóbányán  rendeződjön  a  népkonyhai  szolgáltatás. 
Szintén  köszönetét  fejezte  ki  Polgármester  úrnak,  hogy  ráérzett  a  helyzet  nehézségére,  és 
köszönetét fejezte ki minden önkormányzati dolgozónak, aki segített ennek megvalósulásában, mert 
így  megnyugtatóan,  hosszú  távon,  megoldottá  válik  Somlyó-bányán  és  Salgóbányán  is  a 
népkonyhai szolgáltatás.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (I. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja, és jóváhagyja, hogy 
a Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény; 3000 Hatvan, Csaba 
vezér u. 6.) által a szociálisan rászorult személyek részére 2019. január 16-tól 2019. március 15-ig 
terjedően napi egy tál meleg étel osztása valósuljon meg hétköznapokon, napi 3 óra időtartamban az 
alábbi helyszíneken: 

- 3109 Salgótarján, Vár út 9. 
- 3100 Salgótarján, Somlyói út 8. fsz.3. 

Az  ételosztáshoz  szükséges  tárgyi  eszközöket  az  Intézmény  biztosítja,  a  szükséges  hatósági 
engedélyt az Intézmény szerzi be. A 3109 Salgótarján, Vár út 9. szám alatti helyiséget a tulajdonos 
közvetlenül biztosítja az Intézmény részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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2. A Közgyűlés felkéri a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
az ételosztásban közreműködő egy-egy fő közfoglalkoztatott rendelkezésre állását az 1. pontban 
foglalt időtartamban és helyszíneken biztosítsa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató 

3.  A Közgyűlés  felkéri  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  az  önkormányzati 
tulajdonú, 3100 Salgótarján, Somlyói út 8. fsz. 3. számú ingatlannak az ételosztás céljára történő 
igénybevételéhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató 

Fekete  Zsolt: Megköszönte  a  Baptista  Szeretetszolgálat  eddigi  munkáját.  A  továbbiakban 
elvégzendő feladatokhoz jó munkát és egészséget kívánt! 

10. Javaslat  a  Salgótarján,  Fáy  András  krt.  39.  szám  alatti  nem  lakás  célú  helyiség  
kedvezményes bérleti díjon történő hasznosítására
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Salgótarján  Önkormányzata 
együttműködési  megállapodást  és  bérleti  szerződést  kötött  az  UNIÓ COOP Zrt.-vel  közgyűlési 
határozat alapján, mely megállapodás szerint az Önkormányzat a Salgótarján, Fáy András krt. 39. 
szám alatti ingatlant pályáztatás nélkül, kedvezményes bérleti díjon (50.000.- Ft/hó), a közüzemi 
díjak  Zrt.  általi  megfizetése  mellett  bérbe adta  a  cégnek.  A Zrt.  az  ingatlanra 2019.  január  31. 
napjáig rendelkezik érvényes jogviszonnyal. A Zrt. képviselője azzal kereste meg a Salgó Vagyon 
Kft.-t, hogy szeretné tovább üzemeltetni az élelmiszerboltot. Az Önkormányzat egyeztetett a Zrt.-
vel, kezdeményezve a bérleti díj megemelését 55.000 Ft/hóra azzal, hogy 2020. január 1-től minden 
év  január  1-től  a  bérleti  díj  az  infláció  mértékével  megegyező  mértékben  megemelésre  kerül 
tekintettel arra is, ha a szerződés folyamatosan meghosszabbításra kerül, melyet a Zrt. elfogadott. A 
bérleti  szerződés  megkötéséhez  szükséges  a  korábban  megkötött  együttműködési  megállapodás 
lejárati idejének  módosítása 2020. január 31-re.

A Gazdasági  Bizottság 6  igen,  2  tartózkodással;  az  Ügyrendi  Bizottság 7  igen  szavazattal;  a  
Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (I. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az UNIÓ COOP 
Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint.
A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás  módosításának 
aláírására.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján, Fáy András krt. 
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39.  (hrsz:  2070/A/l)  szám  alatti,  304  m2 nagyságú  ingatlant  bérbe  adja  az  UNIÓ  COOP Zrt. 
(székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u. 1., Cg: 05-10-000332, adószám: 11868992-2-05, képviseli: 
Tóth László vezérigazgató) részére 2019. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig határozott 
időtartamra 55.000,- Ft/hó bérleti díjon a határozat 2. mellékletét képező szerződés alapján azzal, 
hogy a közüzemi költségek megtérítése Bérlő feladata.

A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Salgó  Vagyon  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  bérleti  szerződés 
megkötésére a 2. melléklet szerint.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

11. Javaslat Rónafalun található beépítetlen terület értékesítésére 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatta a Közgyűlést, hogy vételi szándékkal 
kereste  meg  a  Salgó  Vagyon  Kft.-t,  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  Salgótarján,  belterület 
11422/2 hrsz.-ú, 3889 m2 területű, művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra, 
mely természetben  Rónafalu  településrészen  található.  Az ingatlan  forgalmi  értékét  a  független 
szakértő  300.000,-  Ft-ban  állapította  meg,  mely  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvény 
értelmében áfa mentes, mivel az ingatlan beépítetlen és nem minősül építési teleknek. A nemzeti 
vagyonról  szóló  törvény  előírásai  alapján  –  tekintettel  az  ingatlan  forgalmi  értékére  – 
versenyeztetési kötelezettség nem áll fenn az ingatlan értékesítése tekintetében és a Magyar Államot 
elővásárlási jog sem illeti meg, így természetes személy részére az ingatlan szabadon értékesíthető. 
A helyi rendelet értelmében  a polgármester részére történő elidegenítéséhez a polgármesternek az 
ügyletben való érintettségére tekintettel a Közgyűlés döntése szükséges.
 
A továbbiakban bejelentette személyes érintettségét. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 tartózkodással támogatta  
az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9/2019. (I. 29.) határozat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján 11422/2 
hrsz.-ú  „beépítetlen  terület”  megnevezésű  ingatlan  áfa  mentes  300.000,-  Ft  vételáron  történő 
értékesítését Fekete Zsolt (születési név: …................, születési hely: ….............., idő: …............... 
anyja neve: ….............................., lakcím: …........................................................) részére. 
A Közgyűlés  felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető igazgatóját,  az  adásvételi  szerződés 
lebonyolítására és megkötésére. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

12. Javaslat a „Salgótarján, Patak úton található ipari építési telek (hrsz.:6225/14) eladásához 
kapcsolódó adásvételi szerződés aláírására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
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Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  Közgyűlés  177/2018  (XI.30.) 
határozatával  döntött  a  Salgótarján,  6225/14  hrsz.-ú  39.523  m2  területű  művelés  alól  kivett 
„beépítetlen  terület”  megnevezésű  ingatlan  75.000.000  Ft  +  áfa  vételáron  induló  értékesítésre 
történő kijelöléséről.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőig egy ajánlattevő, a Salgó Vagyon Kft. nyújtotta be 
ajánlatát. A pályázat bontására 2019. január 5-én került sor, melynek eredményeképpen a beadott 
ajánlat  érvényesnek  tekinthető.   Nevezett  területért  ajánlott  vételár  75.300.000 Ft  +  áfa,  bruttó 
95.631.000,-Ft. A Salgó Vagyon Kft., mint az Ipari Park üzemeltetője az építési telek hasznosítását 
újabb cég betelepítésével oldaná meg. A fentiek alapján javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 tartózkodással támogatta  
az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (I. 29.) határozat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
a  Salgótarján,  6225/14  hrsz.-ú  3.9523  m2 területű  művelés  alól  kivett  „beépítetlen  terület” 
megnevezésű  ingatlanhoz  kapcsolódó,  a  Salgó  Vagyon  Kft.-vel  kötendő  adásvételi  szerződés 
aláírására, 75.300.000 Ft + áfa, bruttó 95.631.000,-Ft vételáron. 

Határidő: 2019. február 04. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. A  közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  adásvételi  szerződést  az  elővásárlási  jog 
gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat beszerzése érdekében küldje meg az MNV ZRT. -nek. 

Határidő: szerződés aláírását követően haladéktalanul 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

13. Javaslat a Salgótarján, Munkácsy út 12., 4504 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételére
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 2018. január 30-
án  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  a  TOP-6.3.2-16  azonosító  számú  „Zöld  város  kialakítása” 
konstrukció  keretében  Játszóház  kialakítása  és  játszótér  felújítása  Salgótarjánban  címmel.  A 
támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A projekt elemeként a Salgótarján 4504 hrsz.-on 
található volt sporttelepen kerül kialakításra a tervezett játszóház. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa 
a Salgó Vagyon Kft. Az Önkormányzat vételi szándékkal kereste meg a Salgó Vagyon Kft.-t, mely 
jelezte eladási szándékát az Önkormányzatnak. A projekt megvalósítása érdekében szükséges az 
ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 tartózkodással támogatta  
az előterjesztést. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (I. 29.) határozat

1. Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  TOP-6.3.2-16-ST1-2018-
00002 kódszámú, Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban című pályázati felhívás 
megvalósítása érdekében jóváhagyja a 6870 m2 alapterületű, Salgótarján 4504 hrsz.-on található, 
„kivett  építési  terület”  megnevezésű  ingatlan  legfeljebb  nettó  58.100.000  Ft  vételáron  történő 
megvásárlását. 

A Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés  aláírására  és  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

2. Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  6870  m2 alapterületű, 
Salgótarján  4504  hrsz.-on  található  ingatlan  megvásárlásához  szükséges  összeget  –  legfeljebb 
73.787.000 Ft – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy interpelláció nem érkezett az ülésre. A továbbiakban 
Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót.

Pataki  Csaba: Kérdésként  tette  fel,  hogy  hozzászólásával  már  a  Közgyűlés  „Egyebek”  része 
következik? 

Fekete Zsolt: Jelezte, hogy igen. A napirendek utáni hozzászólások, észrevételek következhetnek. 
A továbbiakban ismét Pataki Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

A továbbiakban  a  „Polgármesteri  tájékoztatónál”  Turcsány  László  képviselő  úr  által  felvetett  
témában – a 2019. január 19-én a szakszervezetek által a túlóraszám emelésével összefüggő, munka  
törvénykönyv  módosítása  miatt  szervezett,  országos  tiltakozó  tüntetősorozaton  elhangzottak   -  
kialakult vitát szó szerint tartalmazza a jegyzőkönyv. 

Pataki Csaba: Jó. Akkor szeretnék reagálni Turcsány képviselőtársamnak az ülés elején hozzászólt 
észrevételére, aminek a fő mondandójával természetesen egyetértek, minek alapján országgyűlési 
képviselőket itt Salgótarjánba, sőt nem csak Salgótarján, hanem egyébként az ország többi részén is, 
hát  hogy  is  mondjam  kivégzéssel,  vagy  akasztással  fenyegetnek.  De  tisztelt  kormánypárti 
képviselőtársaim! Vegyék észre, hogy mindez a folyamat nem más, mint ok okozati összefüggés. 
Mindaddig, amíg a FIDESZ 5. számú párttagkönyvének tulajdonosa, aki egyébként Nógrád megye 
Madách  díjasa,  nevezetesen  Bayer  Zsolt  publicista,  ki  úgy  vélekedik  az  emberekről  idézem 
„Magyarországon élő 2,8 millió tisztességes magyar ember idézőjelbe teszem, hogy a 9 millióhoz 
képest akik a FIDESZ-re szavaztak. A többi rohadt állat, nyugodtan takarodhat innen a francba, és 
még beléjük és rúgok kifelé menet.” Ez már a mi országunk picinyeim. 
Kedves Képviselőtársaim! Hogyha ezt Önök szó nélkül hagyják, akkor ne csodálkozzanak azon, 
hogy a  közbeszéd  ilyen  alantos  módon  módosul  negatív  irányba.  Mint  mondtam a  tempót  az 
országban Önök diktálják. A közbeszédet is Önök diktálják. Kérem ezt észrevenni, és ehhez képest 
a jövőben gyakorolni önmérsékletet. Köszönöm szépen.

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselőtársamnak adom meg a szót.
15



Szabó Csaba: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr! Hát én is akkor elsőnek csatlakoznék a 
Turcsány László által elmondottakhoz, illetve a Polgármester úr arra adott válaszához. Én továbbra 
is azt mondom és azt kérem, hogy Salgótarjánban nincs helye az ilyen gyalázkodásnak, az ilyen 
mocskolódásnak. Köztéren, zárt helyen, arról nem is beszélve, hogy hivatalos helyen semmiképpen. 
És  mivel  ez  megtörtént,  itt  nyilvános  vagyis  köztereken  olyan  bekiabálások  történtek,  olyan 
gyalázkodások történtek, ami valóban elfogadhatatlan, és azt hiszem, hogy itt ülők, mi ebben azért 
mindannyian egyet értünk. De hát ez, én nagyon bízom benne, hogy ez nem is kérdés egyikünk 
számára sem, hogy ilyen nem hangozhat el semmilyen formában annak ellenére sem, ami, vagy ott 
sem amit Pataki képviselő úr mond, de a gyűlöletre nem válasz a gyűlölet szerintem. Ugyanakkor 
Polgármester úr azt mondja, hogy bocsánatot kértek valamilyen facebook oldalon. Hát én ezt nem 
olvastam, bevallom nem vagyok annyira otthon a facebook világában. Szándékosan, nem mintha 
nem tudnám megtenni,  de ezek a bekiabálások közteren történtek.  Ezt azért  hallotta Salgótarján 
jóérzésű lakossága is. Szerintem nem egy facebookon kellene itt elnézést kérni. Itt szerintem ott a 
helyszínen kellett  volna azoknak a képviselőtársaknak megállítani ezt  a bekiabálásokat,  akik ott 
részt vettek ezen a rendezvényen, vagy akár hergelték is ezt a pár embert, de ott szerintem el kellett 
volna határolódni, hogy ennek nincsen helye. Ennek nincsen értelme, mert ez sehová nem vezet, 
hogyha ilyen bekiabálások történnek. De ha már ez ott nem történt meg, akkor nyilvánosan kellene 
azt mondani szerintem politikai szereplőknek, és most itt  Önökre is nézek Alpolgármester urak, 
természetesen Frakcióvezető úr és Pataki képviselő úrnak is mondom. Legalább akkor nyilvánosan 
el  kell,  hogy önök elhatárolódnak,  hogy ezzel  Önök nem értenek egyet.  Én ezt  mindenképpen 
elvárnám, és hát fontosnak érezném, mert akkor nem csak az van, hogy hát én azért bízok benne, 
hogy Alpolgármester úr ezzel nem ért egyet, hanem akkor kimondja, hogy igenis én ezzel nem értek 
és elhatárolódom, hogy mocskolódok itt a kormány, vagy éppen személyek ellen. 
És  én  ezt  továbbra  is  várnám,  és  ugyanakkor  azt  is  elmondanám,  hogy  Molnár  Károly 
képviselőtársam, ugye aki ott volt és elmondta és Polgármester úr azt mondta, hogy ott, mint MSZP 
elnök  vett  részt,  itt  pedig  a  tárgyalásokon,  mint  önkormányzati  képviselő.  Szerintem  ez  nem 
választható szét. Hát ne nézzük már egymást ennyire naivnak. Igenis politikai közszereplőről van 
szó. Most, hogy milyen titulusai vannak ez nem mentesíti, hogy itt ezt mondhatom, ott meg azt 
mondhatom. Nem mondhat, nem tehetünk úgy, hogy becsukjuk a fülünket és azt mondjuk, hogy na 
kérem ott legyalázta a kormányt, és nem tudom miket mondott, és akkor utána meg oda ülök egy 
tárgyalóasztalhoz, és azt mondom neki, hogy jaj hát de aranyos vagy, és tárgyaljuk már, és segítsünk 
egymásnak.  És  ez  ennyire,  tehát  nem  lehet  azt  mondani,  hogy  valaki  egyszer  magánszemély, 
egyszer  MSZP  elnök,  egyszer  meg  politikai,  vagy  önkormányzati  szereplő.  Egy  személyről 
beszélünk. A szavainknak, a kimondott szavaknak súlya van. Az mindenféleképpen azért a lakosság 
tudatában,  emlékezetében  bevésődik.  Én  azt  gondolom,  hogy  mégiscsak  valamilyen  politikai 
kultúrát  azért  egy-egy  ilyen  demonstráción  is  azért  tartanunk  kell.  Én  ezt  kérném  Önöktől. 
Köszönöm szépen.

Fekete Zsolt: Tolnai Sándor képviselőtársamnak adom meg a szót.

Tolnai Sándor: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Csatlakozva Csaba által elmondottakhoz. 
Polgármester úr a tájékoztató ideje alatt egy fél mondatában utalt arra, hogy december 20-ai ülésen 
is felmerült egy ilyen téma, amiben ugye én voltam az egyik érintett. Egy közösségi oldalon tett 
mondatom kapcsán, ami arról szólt ugye, hogy hívja vissza Polgármester úr a kutyáját. Ugye ez volt  
az a súlyos mondat, amit aztán Molnár Károly képviselőtársunk itt helyére is tett. És ugye mindenki 
emlékszik rá, hogy mind a közösségi oldalon, mind pedig itt én elnézést kértem. Pár percen belül 
Molnár Károly képviselőtársam a napirend keretében azzal vádolt, hogy hazudozok össze vissza, és 
utána  uszította  az  embereket,  hogy mindaz amit  én itt  képviselek a  politikai  nézetem miatt,  az 
üldözendő Salgótarjánban. Polgármester úr ezt némán hallgatta végig. Nem reagált rá semmit. Arra 
már nem, amit a Képviselőtársam mondott, pedig az ugyanaz, jogilag ugyanaz a bűncselekmény 
lehetne, amit ugye én elkövettem elméletileg, hogy valakit megbántottam egy dologgal. Na most ez 
a  képviselőtársunk,  aki  itt  ül  most  a  teremben,  az  közzétett  nyilvánosan egy olyan bejegyzést, 
amiben  Miniszterelnök  urat  illette  azzal  az  ominózus  megjegyzéssel,  amit  nagyon  divatosan 
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használnak mostanság. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a szint, ami megint nem lett semmiféle 
következménye.  Ez a  budapesti  tüntetéskor,  mikor  mentek  fölfelé,  akkor  tette  közzé és  nagyon 
viccesnek találta a dolgot, de azóta se kért érte bocsánatot. 
Tehát én azt gondolom, hogy itt igencsak kettős mércét alkalmaz Polgármester úr akkor, amikor a 
mi elítélésünkről beszél, a sajátjai között meg nem tud rendet tenni, és nem tudja megkövetelni 
ugyanazt a szintet, amit velünk szemben elvár. És igen én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt 
tényleg komolyan gondolják, hogy utána ez az ember odaül egy minisztériumi tárgyalásra ahol az 
államot, a Miniszterelnököt képviseli valaki, és ilyen kijelentések után amit tett elnézéskérés nélkül 
elkezd jópofi módon tárgyalni Salgótarján érdekében? Tehát igenis vissza kell fogni mindenkinek 
magát ebben a dologban. Én megtettem. Én elnézést kértem. És sajnálom is, hogy ez megtörtént, de 
ha visszanézzük ezeket a dolgokat, évekre visszamenően nem nagyon volt hasonló eset, ahol ilyen 
szinten elvesztettem én is a fejem, de elnézést kértem érte. Itt viszont ez nem történik meg. És Ön 
szerint ez így rendben van. Pontosabban most már így utólag azt mondja, hogy talán nincs rendbe, 
de továbbra is azt mondom, hogy igenis tessék mindenki személyesen gondolja át, hogy amit tett az 
rendben van-e, és Pataki Csaba képviselő úrnak azzal reagálnék, hogy lehet itt példálózni másokkal. 
Nekünk itt, mi magunknak kell megváltozni. Nem mutogatni arra, hogy azért csinálom én, mert a 
másik is  azt  csinálja  ott.  Amiben Ön tehet  bármit,  amiben mi  tehetünk bármit,  az  az,  hogy mi 
magunk  úgy döntünk,  hogy ezt  befejezzük.  Nem azt,  hogy mi  történik  egy országos  politikai 
színtéren, mert erről is beszéltünk már számtalanszor, hogy ide lehet hozni a salgótarjáni közgyűlés 
elé, hogy mi történik országosan, de mi azért vagyunk felelősek, hogy ebben a városban történjen 
valami. 
És  szívem  szerint  mondanék  jó  néhány  dolgot  azzal  kapcsolatban  is,  amit  az  évértékelőjén 
elmondott, ami nem felelt meg a valóságnak sok olyan kijelentés, ami ott elhangzott. És ezt sem 
nagyon értem,  hogy miért  kell  hergelni  olyan dolgokkal  az embereket,  meg az  ellenzéket,  ami 
egyszerűen nem így van. 
Polgármester úr az együttműködés az arról szól, hogy Ön is meg én is úgy gondolom, hogy van 
együttműködés. De ha egyikünk már nem így gondolja, akkor Ön nem beszélhet együttműködésről. 
Mert mi nem érezzük azt, hogy igen valós együtt, vannak apró példák. Megkérdeznek csipp-csupp 
ügyekben bizonyos dolgokban minket. Eljátszottuk a munkacsoportokba való delegálást. Két ülésen 
vettem részt 4 év alatt,  kettőn. Ahol mind a kettőn az volt a téma, hogy az önkormányzat hogy 
szálljon  ki  ebből  a  történetből.  Hogy tolja  át  az  egyiket  Simonyi  úrékra,  a  másikat  meg hogy 
szabaduljon  meg  ettől  az  öblösüveggyári  problémától.  Nem  volt  érdemi  lehetőség  ezeken  a 
helyeken sem olyan dolgokról beszélni, mert az volt a cél, hogy hogy szabaduljunk meg tőle. 
Tehát én azt gondolom, és ezt majd a következő közgyűlésen, mert abba lesz benne szerintem a 
lehetőség,  ott  lesz a  lehetőség arra,  hogy erről  az  évértékelőről  majd beszéljünk,  ott  egy kicsit 
jobban  ki  fogom  fejteni,  de  a  lényegre  visszatérve.  Tehát  én  azt  gondolom,  még  egyszer 
hangsúlyozva, hogy ezért itt mi, amiért tenni tudunk azok mi magunk vagyunk. És amíg a Molnár 
Károly úr ilyeneket írogat és nem kér érte elnézést, addig tényleg nincs miről beszélni.

Fekete Zsolt: Homoga László képviselőtársamnak adom meg a szót.

Homoga László: Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Nem készültem erre a napirendi pontra, hogy 
ez így fog itt elhangzani, de kénytelen vagyok egy két gondolatot elmondani, mert azért mindjárt 
kezdésképpen nem vagyok pitbull a Fekete Zsoltnak. Ebből indítsunk, és innen induljunk el. Ha azt 
nézem, hogy Magyarországon jelenleg jogállamiság van, amit mindenki így fogad el, főleg az első 
számú  vezetőink,  akkor  olyan,  mint  sztrájkjog,  és  munkajog  vonatkozik  minden  magyar 
állampolgárra. Ez az esemény, ami most itt történt Salgótarjánban arról szólt, és abból indult ki, 
hogy az állam polgárokkal szemben egy úgynevezett  „rabszolgatörvény” formájában fogadott  el 
egy  munkatörvénykönyvi  szabályozást,  azaz  400  órára  emelte  a  kötelezhető  munkaidőt.  Ez 
nyilvánvaló,  hogy nagyon sok embernél,  főleg olyanoknál akik valaha dolgoztak iparban és ott 
dolgoztak a gépek mellett én tudom miről szól ez amikor kötelezik az embereket, hogy 400 órával, 
vagy idővel még többet kelljen ott dolgozniuk. 
És nem hiszem el, hogy ezek az emberek azért jöttek oda, hogy Becsó Zsoltot, illetőleg a testvérét, 
mert Becsó Károlynak van ott a lakása, ha jól tudom, nem Zsoltnak. Ez utólag derült ki, eddig nem 
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közölte velünk, hogy ott lakik, nem tudom miért nem? Biztos titkos volt, hogy hol lakik. De ha már 
itt tartunk az országgyűlési képviselőknek a sérelménél, vagy sértődéseiknél. Azért történt egy két 
országgyűlési képviselővel szemben ebben az országban, amit a tv-n, vagy a facebookon, illetve a 
tv-n nem is lehetett látni. Elkövettek bizonyos személyek. Messzemenőkig én is elítélem azt, hogy 
ilyen emberek, vagy ilyen cselekmények történjenek egyik oldalról is, de a másik oldalról is. Amit 
Önök  nem tesznek  meg,  és  nem is  hiszem,  hogy meg  fognak  tenni,  vagy elismerni,  hogy az 
jogszerűtlen volt, hogy aki országgyűlési képviselőket bántalmazzák. Az, hogy itt valaki ilyen csúf 
mondatokat mond, az szíve joga, rajta. Attól a szervezőknek azt mondjuk hát nem onnan tartoznak, 
nem hozzájuk tartozott, mert tényleg nem oda tartozott. Nem közénk tartozott. Én függetlenként 
képviselem ezt a dolgot, és nem tartom magamat ahhoz az emberekhez tartozónak, akik ilyeneket 
mondanak. Ahhoz igen, akik ott vannak és követelik, hogy ezt a rabszolgatörvényt vonják vissza. 
Ahhoz igen, hogy a képviselőket ha bántalmazzák, azokkal szemben igenis járjanak el, és minden 
tekintetben. 
Ha most  azt  nézzük,  hogy ez egy helyi  dolog,  amire  képviselőtársaim hivatkozik.  Az országos 
dolgokból jönnek a helyi dolgok. Ha nincs országos dolgokba ilyen, akkor ez nincs itt most. Nem 
beszélünk arról, hogyha ez nem országos dolog. És nem beszélünk arról, amit Bayer Zsolt mond 
minden forma formájában megjelenik, és nem tud olyan értelmes mondatot mondani az ellenzékre 
vonatkozóan, amit ne gyűlölet szítaná át. Köszönöm szépen.

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselőtársamnak adom meg a szót.

Turcsány  László: Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  úr,  Tisztelt  Közgyűlés,  Tisztelt 
Frakcióvezető úr,  képviselőtársam Homoga képviselőtársam! Ez az egymásra mutogatás,  ki  mit 
mondott, hogy mondta, lehet idézni. Ön is írt egy olyan bejegyzést, hogy a tetves kormány. Ön, az 
Ön oldalán van, meg lett osztva egyébként, de hagyjuk is ezt a témát.
Én azt gondolom, és itt Pataki képviselő úrnak a hozzászólásához is szeretnék mondani valamit. 
Frakciónk semmilyen formáját nem fogadja el annak a közbeszédnek, legyen az Bayer Zsolt vagy 
bárki, ami általánossá vált, ami szinte azt lehet mondani, hogy már csak hétköznapi beszéd. Ez lett a 
hétköznapi beszéd. És itt az O1G-t ha Salgótarjánra fordítom, akkor lesz M1G, T1G meg stb., de én 
azt gondolom, hogy nem kéne ezekkel kimenni, kiposztolgatni, kivinni a városba, mert ezzel csak 
egyre lejjebb csúszunk. Az írásunkban, amit elolvastam, vagy amit most az előbb felolvastam abban 
mondtam, hogy eljutottunk a gödör aljára. Innen csak fölfelé. Tudom, hogy kampány van, kampány 
lesz,  és  ez  általában  ilyenkor  el  szokott  durvulni.  Barátságok,  családi  kapcsolatot,  egy  csomó 
minden szokott ilyenkor meginogni, tönkre menni. És baráti kapcsolatok is, meg egymás képviselők 
közötti  kapcsolatok  is  meg  szoktak  romlani.  Úgy 4  évig  elvagyunk,  úgy szépen  beszélgetünk, 
összeölelkezünk, kezet fogunk, aztán az év végére, vagyis a kampány időszakba a választási év 
közel, vagy a választási időszak közeledtével meg egymás torkának fogunk esni. Én azt gondolom, 
hogy ennek nem kéne így történnie.
Felhívom  a  figyelmet  egyébként  az  összes  Képviselőtársamnak,  hogy  Bayer  Zsolt  nem 
országgyűlési  képviselő.  Bayer  Zsolt  publicista.  Azt  mond  ebben  a  formájában,  ami  az  ő 
felelőssége.  Az ő kompetenciája.  Attól függetlenül egyébként,  hogy egyetértek azzal,  hogy ez a 
közbeszéd, vagy ez a beszéd akár a publicisztikába, akárhol nem egészséges, nem elfogadható, de 
nem képviselő.  Önök uraim képviselők!  Nem országgyűlési  képviselők,  de  helyi  képviselők  és 
felesküdtek  Salgótarjánra,  felesküdtek  a  városra  arra,  hogy  itt  Salgótarján  előremozdítását, 
jobbulását, az embereknek az életkörülményeik javítását fogjuk szolgálni. Ez kérem nem az. Nem 
azt szolgálja. Az egymás ellen uszítás, függetlenül attól, és itt most nem akarok a konkrétan kitérni 
azokra, amik elhangzottak, de azokba a facebookos bejegyzésekbe FIDESZ-nyikek, f...ok, FIDESZ-
esek, ilyenek, meg olyanok. Én meg mondom őszintén engem kifejezetten bánt, zavar. Azért bánt 
engem, azért zavar, mert én kerülöm ezt a fajta stílust. Kerülöm ezt a stílust, és aki engem ismer, 
vagy aki nem ismer az ír ilyet, de aki ismer és oda jön hozzám, és leülök vele beszélgetni, annak 
normális emberi módon el tudom mondani az érveimet, és elvárom, hogy ő is így mondja. De aztán 
tömbösítve, amikor az jön, hogy ilyen az MSZP, ilyen a baloldal, ilyenek a FIDESZ-esek, minden 
ebből csak mindig probléma van.
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Én azt gondolom, hogy a bocsánatkérésnek akár a mi részünkről és Bayer Zsolt helyett is elnézést 
kérek most itt, és bocsánatot kérek, ha ez bárkit bánt, ő helyette is a frakció nevében elnézést, és 
bocsánatot kérek, de hangsúlyozom, nem országgyűlési képviselő, nem önkormányzati képviselő, 
publicista. És ez előfordul a jobboldalon, előfordul a baloldalon is. Csak be kell kapcsolnunk a tv-t,  
és megnézni egy két ilyen troll műsort, vagy bármit. Láthatjuk akár baloldalon ATV, RTL, Hír Tv, 
mindegy bármelyiken.
Én azt gondolom, hogy ez ami itt történt, ezt Önök, Tisztelt Képviselő úr, Tisztelt Molnár Károly 
képviselő  úr  nem  tudja  lesöpörni  a  válláról.  Ön  képviselő.  Nem  MSZP elnök  és  utána  meg 
képviselő, mert mi felesküdtünk, és az eskünk kötelez. Ebben nincs képviselő külön, és nincs külön 
Turcsány Laci, meg képviselő. Ha olyan munkát csinálok, ami nem elfogadható, én abban biztos 
vagyok, hogy 5 perc múlva fent vagyok a facebookon, 5 perc múlva minden tróger FIDESZ-es 
leszek, 5 perc múlva minden leszek, függetlenül attól, hogy én ezt nem képviselőként csináltam. 
Nem lehet elválasztani. 
Nem  akarom idecitálni  a  Kakuk  Zoltánnak  az  ügyét,  akit  a  bizottságról  elvettünk  azért,  mert 
hülyeségeket  irkált.  És  meg  kell  nézni  azt  a  baloldali  áradatot,  amit  arra  írtak,  amikor  azt  a 
hülyeséget összehordta a nővérrel kapcsolatban, hogy mit kapott. Én azt gondolom jogosan. Mert 
annyi belátásának kellett volna lenni, hogy elnézést kér, mint képviselőtársam Tolnai Sanyi, és azt 
mondja, hogy bocsánatot kérek így és így. Levonom a következtetést, visszaadom a mandátumomat, 
és elvonulok balra. Ezt így kell csinálni. Ez így tisztességes. És Ön sem vonhatja ki magát alóla 
Polgármester úr, mert Ön a vezetője ennek a városnak. És a baloldali frakciónak Ön a csúcsvezetője, 
a legfölső vezetője. Ha és Ön tudta, hogy ez a rendezvény meg lesz rendezve. Be kellett volna hívni 
a  képviselőket,  fiúk  menjetek,  mondjátok  el  a  véleményeteket,  de  semmi  ilyesmit  nem akarok 
hallani.  Engem 2 perc  alatt  kirúgnának.  2  percet  se  volnék fönt.  Föntről  jönne az ukász,  hogy 
takarodjak a francba. Takarodjak azonnal. Ennyit erről. 
Még egyszer kérem választási év van. Én megpróbálom a frakciót is, a jobboldali embereket is arra 
felhívni, fel fogok tenni a facebookra egy olyan bejegyzést, amiben arra kérem az embereket, hogy 
tartózkodjanak minden ilyen megjegyzéstől. Önöket is erre kérem. És arra kérem Önöket, hogy ne 
durvuljon el a közbeszéd, ne durvuljon el, mert Salgótarjánért, az itt élő emberekért esküdtünk föl, 
és ez nem vezet semmi jóra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Fekete Zsolt: Köszönöm szépen Képviselőtársam hozzászólásodat.  Amúgy azt  gondolom, hogy 
ezen a demonstráción, ami sértőleg elhangzottak, személyiségi jogot, lelkébe tapostak embereknek, 
azt a demonstráción résztvevőktől hangzott el. Én legalábbis így tudom. Azzal együtt viszont, hogy 
egy publicista ezt megengedheti egy demonstráción részt vevő x, y én nem tudom, hogy kik voltak, 
meg nem engedheti meg. Ezt senki nem engedheti meg magának. Se egy publicista, amúgy az előbb 
említett úriembert azért nagyon jól ismerjük ezekben a körökbe.
Én azt gondolom, hogy személy szerint a közgyűlés elején a felvetésed után én megtettem azt a 
nyilatkozatot, amit én nekem a lelkiismeretem diktált. Ezt itt tettem meg az előtt a nyilvánosság 
előtt, ami előtt te is beszéltél. Molnár Károly képviselőtársamnak adom meg a szót.

Molnár Károly: Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen 
a szót. Részben, mint a baloldal frakciójának vezetője, részben pedig, mint megszólíttatott képviselő 
és  magánszemély  reagálok.  Megpróbálok  rövid  lenni,  és  megpróbálok  mindenre  reagálni,  ami 
elhangzott. 
No  alapvető  véleményem  az  az,  hogy  ami  zajlik,  beleértve  Becsó  Zsolt  és  Szabó  Csaba 
sajtótájékoztatóját is, és beleértve a mai vitát is, azzal egy klasszikus országos politikai modellje a 
regnáló FIDESZ hatalomnak, ami arról szól, hogyha valamilyen ügy el kezd kellemetlenné válni a 
számára, akkor elkezdenek terelni. Ez a terelés ez pedig már most lassan 3-4 éve, helyi szinten 
olyan  1,5-2  éve  a  mocskolódásba,  az  emberek  pellengérre  állításába  és  az  egyesével  történő 
levadászás módszerével történik. Ugyanis addig is a közbeszéd állapotáról, addig is arról, hogy ki 
kit sértett meg-ről beszélünk, nem pedig arról, hogy egyébként a rabszolgatörvény hogy semmizi ki 
a magyar munkavállalókat. Nem arról beszélünk, hogy hogy lopkodja szét a magánnyugdíj pénztári 
befizetéseket Magyarország kormánya, és nem arról beszélünk, hogy például hogy lehetetlenítik el a 
jövő generációját a lakástakarék pénztár öncélú kirablásával és megsemmisítésével. 
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Tehát az alapvető véleményem az, hogy ez a színjáték, ez gyakorlatilag ebbe a klasszikus politikai 
modellbe  illik  be,  amit  országosan  egyébként  a  saját  szempontjukból  nagyon  jól  alkalmaz  a 
FIDESZ, de azért el kellett mondanom, hogy szerintem ez semmi másról nem szól, mint elleplezni a 
valós  magyarországi  problémákat,  és  elleplezni  például  azokat  a  valós  helyi  problémákat  is, 
amelyekről  Becsó képviselő  úr  a  sajtótájékoztatójában ugye nem említett,  mert  nagyon fel  van 
háborodva egy bizonyos tüntetésen elhangzott,  bekiabált magánszemélyek vélemény, véleménye. 
Rettentően  fel  van  háborodva,  arról  viszont  egy  szót  nem  ejtett,  hogy  például  Salgótarján 
önkormányzati képviselőjeként a lobbi ereje az már most számokban kimutathatóan is egy nagy 
kövér áthúzott nulla. Ugyanis ennyit kapott a város rendkívüli működési támogatásban 2019-re, és 
valahogy erről a lobbi erőtlenségéről nem tartott elemzést ezen a sajtótájékoztatón. Ellenben arról, 
hogy ő most éppen kire haragszik, kit utál, és kivel nem egyeztetget, azt 50 percben elemezte. És 
ebben az 50 percben helyet szorított a Modern Városok Program kérdésének, meg hogy Modern 
Városok  Program koordinátora  volnék,  én  szerintem nem vagyok  Modern  Városok  Programok 
koordinátora, hanem vannak bizonyos ügyek, amelyekben én egyeztetek, a jellemzően egyébként 
nem  politikai,  kormányzati  szereplőkkel,  hanem  adminisztratív  hivatali  szereplőkkel,  vannak 
kérdések,  amelyekben  meg  nem én  egyeztetek.  Azt  csak  zárójelbe  teszem meg,  hogy a  jópofi 
tárgyalási technika az nem a sajátom, tehát aki tárgyalt már velem, azt tudja, hogy nem jópofizni  
szoktam.  Állami  szereplőkkel  sem.  Lehet,  hogy  Tolnai  képviselőtársamnak  ez  a  nem  tudom 
mosolygós,  és  ilyen  típusú  a  tárgyalási  technikája,  nekem  nem.  Az  MVP tárgyalásokon  sem 
jópofizni  szoktunk.  Nagyon  sokszor  van  amikor  vita  van,  nézeteltérés  van,  és  megpróbálunk 
Salgótarján  érdekében  előre  haladni.  Jellemzően  azokkal  a  kormányzati  szereplőkkel,  akiknek 
valamilyen befolyásuk van az ügyek alakulására. Valamilyen lobbi erővel bírnak például a Modern 
Városok  Program  tekintetében.  Nagy  valószínűséggel  egyébként  pont  ezért  nem  találkozok 
viszonylag gyakran Becsó Zsolttal a modern városok ügyében. Tehát olyan nagyon nem hat meg az, 
hogy nem akar velem egyeztetni.
És  akkor  tisztázzunk  egy  két  dolgot,  ha  már  a  tüntetés.  Természetesen  nem  akarok 
mindenféleképpen én is felhájpolni ezt a történetet, és elébe tolni a valós problémáknak, de ha már 
meg lettem szólítva. Óriási tévedések vannak. Tehát Tolnai képviselő úr párhuzamot próbál vonni a 
tüntetésen elhangzott bekiabálás, a tüntetésen elhangzott szónoki beszédek, és a saját  maga mai 
napig tartom, hogy politikai közbeszédben, és politikai magatartásban üldözendő, és nem vállalható 
saját szerepvállalás és megnyilvánulásai között. Ugyanis azt a kijelentést, amit tett és amelyről én 
véleményt mondtam az előző közgyűlésen azt ő tette. Azt ő írta, ő fel is vállalta. Az pipa a végén, 
hogy egyébként elnézést kért érte, de ő tette. 
Ellenben amelyek itt most elhangzottak, hogy akasztásos beszéd, meg na tehát ezek a dögölj meg 
meg hasonló típusú beszólások ezek egyetlen egy hozzászóló és szónok részéről sem hangzottak el 
ezen a tüntetésen. Az én részemről sem. 7 politikai szervezet, és 2 szakszervezet nyilvánult meg. 
Egyetlen egy politikai szereplő nem tett sem Becsó Zsoltra, sem pedig egyetlen egy országgyűlési 
képviselőre  sem  becsületsértő  megjegyzést.  Nem  tett.  A  jelenlegi,  aktuális  kormányzati 
intézkedésekkel, és a hatalom kérdéseivel és visszaéléseivel foglalkozott. Nem Becsó Zsolttal, nem 
az ő személyes megítélésével, és nem az ő lejáratásával foglalkozott ezen a tüntetésen. Úgyhogy ez 
egy óriási különbség.
Hozzáteszem zárójelben megjegyzem, azért annak meg van a diszkrét bája, és azért nagyon sokat 
elárul  a  FIDESZ  által  kiépített  magyarországi  antidemokratikus  helyzetről,  hogy  egy  szabad 
tüntetésen elhangzott vélemény nyilvánításokról vitatkozunk. És ez bennem csak azt erősíti meg, 
amit ezen a tüntetésen is mondtam és a mai napig vállalom, hogy egyébként ebben az országban a 
szabad vélemény nyilvánítást azt a béka feneke alá tolták, és minden eszközzel próbálják elnyomni, 
és  nagyon  nagyon  nagyon  eklatáns  példa  erre  az,  mikor  FIDESZ-es  képviselők  elkezdenek 
szemezgetni egy tüntetésen elhangzott beszédekből és elkezdenek sértődgetni azon, hogy egyébként 
azt  mondják,  hogy  ez  a  kormány  antidemokratikus,  és  egyébként  lop.  Ez  a  szabad  vélemény 
nyilvánítás része, de azért bizonyos szinten hisznek a szabad vélemény nyilvánításban, hiszen Bayer 
Zsolt, aki egyébként semmiben nem különbözik egy tüntetésen bekiabáló magánszemélytől, akkor 
ezek  szerint  a  Bayer  Zsolt  az  írhat  ilyeneket,  egy  tüntetésen  bekiabáló  magánszemély,  akit 
egyébként fogalmam nincs, hogy kicsoda az meg nem mondhat ilyet. Ebben szerintem mi voltunk 
az  elsők,  és  egyetlenek,  akik  egyértelműen  állást  foglaltunk  a  tüntetés  másnapján.  Ugyanis  a 
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tüntetés másnapján kiírtuk, hogy az élő adásban hallható bekiabálások némelyikével az ilyen stílusú 
vélemény nyilvánítással nem értünk egyet. Szerintem ez egy egyértelmű állásfoglalás. A tüntetésen 
nem szónokok részéről, hanem tüntetők részéről elhangzott vállalhatatlan bekiabálásokról. És Becsó 
Zsolt képviselő úr a Szabó Csabával közösen tartott sajtótájékoztatón elismeri, hogy ő ezt olvasta. Ő 
ezt  tudja,  hogy  ez  a  nem  bocsánatkérés,  hanem  vélemény  nyilvánítás  ennek  az 
elfogadhatatlanságáról megtörtént. A mi részünkről megtörtént. 
Ellenben, mint ahogy arról sem hallottam ezen a sajtótájékoztatón és az elmúlt percekben sem, hogy 
a lobbi erőtlensége milyen is az országgyűlési képviselőnek Salgótarján vonatkozásában. Arról sem 
hallgattam meg jelen pillanatban egyetlen egy vélemény nyilvánítást, pláne nem „mea culpázást” a 
FIDESZ-es  képviselők  részéről,  amelyet  a  saját  oldalaik  képviselnek  ma  Salgótarjánban,  itt  a 
közbeszéd alakításában. 
És  akkor  csak  egy aprócska  és  rövid  idézetet,  amit  nem szívesen  teszek  meg,  de  majd  utána 
elmondom, hogy miért teszek meg. FIDESZ Kelet-nógrád oldal:  „salgótarjáni embereknek kéne  
meglincselni ezt”. Lincselésre való felhívás. „Rohadék kommunista f...ok, ki lesznek filézve.” Akkor 
amit már „piaci légy pénteken várlak a piac udvaron”. Tolnai képviselő úr oldaláról is szeretnék, ha 
már ő is ilyen nagy facebook elemző: „Ezt a mocskot úgy állba szeretném b...ni, istenem segíts,  
hogy  egyszer  találkozzak  vele”.  Ezt  nekem írták  egyébként,  állok  rendelkezésre  az  ilyen  bátor 
kemény emberkéknek. Ezt csak így zárójelbe jegyzem meg. „Mocskos proli csőcselék, söpredék, b  
meg anyádat”. 
Ez csak egy nagyon rövid szemezgetés azokról az oldalakról, amik vállaltan az Önök befolyása alá 
tartozik. És még mielőtt arról szólna, hogy nem tudunk mindent moderálni, és hát mi sem tudunk 
felelősséget vállalni minden aktivistánkért, minden egyes olyanért aki velünk egyet ért. Azt azért el 
szeretném mondani, hogy ezek között olyan oldalt is idéztem, zömében olyan oldalt is idéztem, 
amely annak a civil szervezetnek a hivatalos facebook oldala, amelynek az egyik vezetőségi tagja 
tisztelt Képviselőtársam Tolnai képviselő úr. Igen Polgári Salgótarjánért. Tudom, hogy legalább 40 
civil szervezetben van szerepvállalása és különbözőbbnél különbözőbb projektje, hát ez az egyik. 
Vállalja. Na erről nem hallhattam véleményt, de és akkor nagyon röviden a végére.
Még egyszer szeretném kijelenteni és hangsúlyozni, hogy én se és a mellettem, velem, mögöttem, 
előttem felszólaló többi politikai párt képviselője, szónoka és egyetlen egy szakszervezeti képviselő 
sem nyilvánult meg becsületsértő módon. Ergó, nincs miért elnézést kérni, hiszen amit nem mond 
az  ember,  azért  nem  szokott  elnézést  kérni.  Abban  véleményt  nyilvánítottunk,  hogy  a 
bekiabálásokkal nem értünk egyet, de azt nem mi mondtuk. 
Továbbra is fenntartom az álláspontomat az ügyben, hogy valójában ez miről vonja el a figyelmet,  
ellenben a sajtótájékoztatón, amit Szabó Csaba és Becsó képviselő úr együtt tartottak, hasonlóan 
egyébként a Tolnai képviselő úr megtévedéséhez, erősen sugallják, sőt talán egyszer ki is mondják, 
hogy  én,  de  lehet,  hogy  valamelyik  másik  képviselőtársamra  vonatkoztatják,  de  talán  rám, 
akasztással fenyegetőzök. Soha nem tettem, soha nem is tenném, soha nem is volt sajátja az én 
politikai megnyilvánulásaimnak bármilyen fizikai erőszakkal, vagy bármilyen becsületsértéssel való 
fenyegetés, vagy ilyen megfogalmazás. 
Tehát  amikor  Önök  azt  mondják,  hogy akasztással  fenyegetőzés,  és  ebben  a  mondatban  az  én 
nevemet  is  említik,  akkor  tisztelettel  mondom,  hogy  a  politikai  közbeszédből  nem  csak  a 
mocskolódást és a lejáratást, hanem a nettó hazudozást is ki kéne hagyni. Ez kormányzati szinten is 
igaz,  de az Önök sajtótájékoztatója miatt  helyi szinten is nyomatékosan igaz.  Ugyanis pontosan 
ugyanolyan  rossz  vért  szül  az  ilyen  nyilvános  hazudozás  és  sugallás,  és  mint  ahogy  Önök 
fogalmaztak ugye 2 nappal ezelőtt, hogy a baloldalnak meg a JOBBIK-nak, meg egyebeknek mit 
kéne tennie, akkor tükröt mutatva azt szeretném kérni, természetesen ezt félig pikírt módon, mert 
tudom, hogy igazából az elmúlt években képtelen volt erre a jobboldal, tehát az, hogy ilyenekkel 
vádolnak meg képviselőket és képviselőtársakat, többek között engem is, hogy akasztásos beszéd, 
összekeverve a saját országgyűlési képviselőjükkel Kövér Lászlóval. Tehát ez nettó hazugság, és 
ahogy Önök mondták, ezért minimum elvárnék egy halk bocsánatkérést. Nem azt a kiabálást, hogy 
jöjjön vissza, hívják vissza, vonuljon vissza olyanért, amit nem mondott. Egy halk bocsánatkérést, 
hogy elnézést, hazudtunk. Köszönöm szépen.
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Fekete Zsolt: Kedves Képviselőtársaim. Ugye egyebekbe egy jó darabig két képviselőtársam volt 
bejelentkezve, most bejelentkezett még két képviselőtársam. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát nem 
fogom tovább generálni. Arra kérem a FIDESZ-KDNP frakció 3 jelentkező képviselőtársát, hogy 
most ebbe a vitába még egy felszólalási lehetőséget fogok adni. Döntsék el, hogy hármuk közül ki  
szeretné  ezt  elmondani.  Az  MSZP  frakció  részéről  egyetlen  egy  megnyilvánulás  volt.  Eddig 
Csabától egyetlen egy megnyilvánulás volt,  Önöktől már 4, ha jól számolom, de 3 biztos. Még 
egyre adok lehetőséget, és még egyet Csabának, és utána a vitát le fogom zárni.  Tolnai Sándor 
ügyrendit nyomott.

Tolnai Sándor: Tisztelt Polgármester úr! Ez a Közgyűlés ez egy politikai köztestület, tehát ennek 
az  a  lényege,  hogy itt  részben  politizálnunk  kell.  És  mindaddig,  amíg  Molnár  Károly  úr  nem 
határolódik el többek között attól, amit ő személy szerint tett ez ügyben, és most is azt mondta, hogy 
ő márpedig nem, addig van miről beszélgetnünk. Mert mindenki hibás úgy látszik már körülötte, de 
hogy ő nem azt láthatóan meg sem érintette ennek a szele, hogy ezen gondolkodjunk.

Fekete Zsolt: Sándor ügyrendit nyomott.

Tolnai Sándor: Tehát az ügyrendi kérésem az, hogy igenis ne fagyassza be a vitát, mert ennek a 
testületnek az az egyik szerepe.

Fekete Zsolt: Világos. Ez volt az ügyrendi kérdése, pont. 

Tolnai Sándor: Ez volt az egyik szerepe ennek a testületnek, hogy politizáljon. Úgyhogy tessék 
adni egy kis teret a véleményeknek. Köszönöm.

Fekete Zsolt: Jó. Tehát azt gondolom kedves Sándor, hogy már szerintem két körben is kifejtette a 
véleményét. Ezt nagyjából megismételni tudná. Én amúgy most itt megkérem, hogy Károly nézd 
már meg, hogy milyen képet mutat fel Sándor, mert én azt nem látom, hogy mi az.
Jó, tehát én azt fogom kérni még egyszer mondom a FIDESZ-KDNP képviselő csoportjából egy 
valakinek fogok még szót adni hármuk közül.  Pataki Csabának, jó még egyszer mondom, hogy 
ülésen egy főnek fogok szót  adni,  utána Csabának.  Összegzek,  le  fogom zárni  az ülést,  és  azt 
követően megkérek minden Képviselőtársamat, hogy maradjon még a terembe. Akkor László te? 
Turcsány László képviselőtársamnak adom meg a szót.

Turcsány László: Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester  úr,  Tisztelt  Közgyűlés!  Hát  van egy 
mondás, hogy a legkeményebb kőbe is lehet vésni, Károlynál ez nem működik. Tehát ez az egyetlen 
olyan úgy látom, hogy itt megdőlt minden olyan kezdeményezés, ami arra irányult, hogy elismerje a 
felelősségét ebben az ügyben. De hát nem is vártunk többet. Azt gondolom Károly, hogy idő lesz, 
vagy lesz idő elgondolkodni azon, hogy érdemes-e ezt a témát szerintem felülvizsgálni, revideálni. 
Én  most  itt  a  képviselő-testület  nevében  elnézést  kérek  minden  salgótarjánitól  a  tüntetésen 
elhangzottak személyes és olyan jellegű megnyilvánulásoktól, amik személyiséget és egyéb jogokat 
sértettek.  Én azt  gondolom, hogy ha ő nem, akkor  nekünk a képviselők tagjainak,  legalábbis  a 
jobboldali frakciónak ezt meg kell tenni. Én nagyon sajnálom, hogy képviselő urat, Becsó képviselő 
urat  is,  Becsó  Károly képviselő  urat  ,a  FIDESZ-eseket  ilyen  atrocitások  érték.  Elvártam volna 
Molnár képviselő úrtól, hogy ezt itt így kimondja. És nem a Dörmögő Dömötörbe kell közzé tenni, 
hogy elnézést kérünk, hanem itt a közgyűlésen bele kell mondani a kamerába, bele kell mondani a 
salgótarjáni  tévénézőknek  a  fülébe,  arcába,  hogy  sajnálom,  ott  voltam,  részt  vettem.  Az  ami 
elhangzott azt sajnálom. Elnézést nálam van a szó, utolsó szó. Jó, tehát ezt kértük volna, ezt vártuk 
volna el. Ön ezt nem tette meg, mi megtesszük. Köszönjük szépen Polgármester úr.

Fekete Zsolt: Köszönöm szépen. Pataki Csaba képviselőtársamnak adom meg a szót.

Pataki  Csaba: Köszönöm  Polgármester  úr.  Tisztelt  Közgyűlés!  Ígérem,  hogy  rövid  leszek. 
Felszólalásom után Tolnai képviselőtársam hivatkozott  arra,  hogy vannak országos, illetve helyi 
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problémák. Én ezzel szeretnék vitatkozni. Morális kérdésben nincsen helyi probléma, csak országos 
probléma van.
Szeretném elmondani azt is, hogy egy olyan folyamatban, amikor egy politikai szervezetről közel 
200  esetben  mondja  ki  azt,  hogy  a  lakájmédia,  ami  közpénzből  működik  hazudik,  ez  olyan 
folyamatot generál,  amikor az emberekben ez rakódik folyamatosan. Ami megnyilvánult  azon a 
tüntetésen, az gyakorlatilag ez egy következmény. Következménye az előző időkben felhalmozott 
hazugságkampánynak, mi közpénzből, mondom még egyszer. Ez nem volt  más, mint a szegény 
ember fegyvere. Ezen nem csodálkozni kell. Ezt csírájában kell elfojtani. És itt a labda nem nálunk 
pattog.
Második dolog. Korábban részt vettem olyan tüntetésen ahol hasonló bekiabálások voltak. És tudják 
mi volt az eredménye? A bekiabálásokat fizetett kormánypárti provokátorok csinálták. Mert volt 
ilyen.  Megosztottam karlendítést,  ahol  Miniszterelnök  is  látszódik.  Kérdés,  mit  akarunk  látni  a 
témába? A szándék a fontos képviselőtársam.
Még egyszer mondom elhangzottak ezek a felszólítások, vagy felkiáltások, de én nem mondom 
kétszer se, nem tudom, hogy így volt-e, de fönnáll a lehetősége annak, hogy provokáció volt.

Fekete  Zsolt: Na  tényleg  azt  gondolom,  hogy  az,  ami  vélhetően  az  utcán  történt  tőlem 
mindenféleképpen, de azt gondolom, hogy a Képviselő-testület minden tagjától függetlenül történő 
bekiabálások és ahogy Laci fogalmazott, hogy lemegyünk a gödör aljára, hát ezt itt ma ismételten 
megtette  a  képviselő-testület  majd minden tagja,  aki hozzászólt  a  nem létező napirendhez,  és a 
politikai vitához. Én látom Csaba, hogy ügyrendit nyomtál, de én azt szeretném javasolni. Jó, akkor 
Csaba még arra,  amire úgy gondolod arra  reagáljál,  de akkor  tényleg ott  zárjuk le,  mert  egész 
délelőtt itt ülhetünk. 

Szabó Csaba: Köszönöm szépen Polgármester úr. Két olyan fikció hangzik el nyilvánosan, amit 
ugye  Pataki  képviselőtársam  azt  mondja,  hogy  ő  nem  is  tartja  kizártnak,  hogy  itt  fizetett 
provokátorokat, bocsánat ez felháborító! Hát ez már ez egy olyan fikció, ami elképzelhetetlen.
A másik pedig az, hogy azért vár Molnár Károly képviselőtársam bocsánatot, ami egyébként nem is 
emlékszik, hogy elhangzott-e, de lehet, hogy elhangzott és ezért ő elvárná, hogy. Tehát itt olyan 
dolgok vannak, és ebből csinál, kreál egy olyan ügyet, megsértődik, hogy egyébként lehet, hogy el 
is hangzott, az is és ezért elnézést. Nem hangzott el ilyen, nem hangzott el ilyen, úgyhogy szerintem 
ez nekem nem főnököm.

Fekete Zsolt: Na, kérem Képviselőtársaim! 

Szabó Csaba: Erre egyszerűen nehéz így már indulat nélkül, hogy ilyeneket mond, hogy elhangzott 
talán és ezért a talánért még azért elnézést is kérünk.

Fekete Zsolt: Kedves Képviselőtársaim! Én azt gondolom, és azért szeretnék ennek véget vetni, 
mert  talán  még  visszafordítható  az  a  folyamat.  Lehet,  hogy  máris  mondtak  Képviselőtársaim 
egymásnak olyat, ami nem. Én arra szeretném kérni a FIDESZ-KDNP frakcióját és frakcióvezetőjét, 
Laci  téged,  Csabát,  a  JOBBIK  képviselőjét,  Károlyt,  az  MSZP-Városlakó  képviselőjét,  hogy 
fogalmazzunk meg közösen egy nyilatkozatot, ne külön-külön, adjunk ki egy nyilatkozatot, hogy 
Salgótarjánban,  arról szerintem nem kell  beszélni,  hogy mit  ítélünk el,  mert  én azt  elmondtam. 
Károly  elmondta,  ti,  Önök  elmondtátok,  de  közösen  adjunk  ki  egy  nyilatkozatot,  hogy  mitől 
határolódunk  el  mindannyian.  Mi  az,  amit  teljes  mértékben  ugye  emberi  jogokba  is 
elfogadhatatlannak tartjuk, és mindannyian itt, akik itt ülünk a közgyűlésben úgy gondolom, hogy 
személy szerint is ez az elhatárolódást mind a megtörténtek miatt,  mind pedig mindenki a saját  
holdudvarát próbálja kezelni, ami nem egy egyszerű, nem egy egyszerű kérdés. És minden egyes 
közgyűlésben olyan személyeskedéstől pedig a közeljövőben tekintsünk el. Tényekre, Salgótarján 
jövőjéét  érintő  kérdésekben  és  érdekében  hozzunk  döntéseket  felelősen,  és  ne  az  ilyen  jellegű 
egymás mondott, vagy nem kimondott, de kimondottnak vélt megnyilvánulásai verjék be az olyan 
jellegű szálkát, ami miatt majd nem tudunk tovább menni. 
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Meg szeretném kérdezni,  hogy közös nyilatkozattételre Képviselőtársaim hajlandóak-e? Most itt 
szóba kérdezem csak bólintani kell, vagy nem.

Turcsány László: Nem hallható, nem a mikrofonba beszél.

Fekete Zsolt: Jó, akkor nem adunk ki közös nyilatkozatot azt mondod. Jó Laci, köszönöm szépen. 
Mai közgyűlésünket ezzel befejeztük. Én lezártam a vitát Csaba. Jó, akkor egyebekbe teljesen más 
témákba Szabó Csaba.

A továbbiakban, a vita lezárását követően,  feladatokra vonatkozó felvetések érkeztek.

Szabó Csaba: Kérte, hogy a következő Közgyűlésre állítsanak össze egy részletes beszámolót - de 
ha az iroda meg tudja oldani, az is megfelel számukra, ha írásban megküldik a képviselők részére – 
a  1,5  milliárdos  fejlesztési  források  elköltéséről.  Arról,  hogy milyen  projektek,  milyen  elemek 
voltak benne, hogy sikerült befejezni, elkölteni a pénzeket.

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

Turcsány László: Jelezte, hogy a város a Dornyay turistaházat már hónapokkal korábban megvette, 
viszont  az  állagmegóvással  nem  nagyon  foglalkoznak.  Van-e  lehetőség  arra,  hogy  legalább 
minimális lépéseket tegyenek az ügyben, hiszen közel 40 millió Ft-ot fizetett ki a város.  A Strand 
Hotel  hasonlóan pusztulásra  van ítélve.  Az épületet  kitakarították,  de azóta ismét  beköltöztek a 
kannibálok. A továbbiakban megjegyezte, hogy a Jónásch-telepen uralkodó áldatlan állapotoknak is 
véget  kell  vetni.  Szemét  hegyek  közt  élnek  az  emberek.  Patkány,  rüh,  csótány,  tetű,  bolha  is 
fellelhető. 

Megköszönte a  Jónásch-körút  végén elkészült  utat,  mely sok szempontból  segíti  a  közlekedést, 
ugyanakkor felhívta a figyelmet a Határ úton lévő ingatlanokra, melyek az ottani életkörülmények 
miatt kritikán aluliak.

Salgóbányával összefüggésben kérdezte Molnár Károly képviselő úrtól, hogy milyen információi 
vannak  az  átjátszó  toronnyal  kapcsolatban.  Korábban  a  környezetbe  nem  illő  építménynek 
minősítette az önkormányzat,  viszont nem történt az ügyben semmi. A lakóknak továbbra sincs 
lehetőségük az internet és a kábel használatára. A továbbiakban kérdésként tette fel, hogy milyen 
turisztikai  elképzelések  vannak  Salgóbányára  vonatkozóan.  Jelenleg  a  Salgóbányára  érkezőket 
lerobbant épületek fogadják. Aki ide érkezik ez alapján ítéli meg Salgóbányát. 

Tájékoztatásként elmondta, hogy most alakult egy egyesület, aminek az volna a hivatása, hogy az 
ott  élők  identitástudatát  emelje.  Salgó vára a  4  leglátogatottabb helyek egyike.  A továbbiakban 
kérdésként  tette  fel,  hogy  van-e  lehetőség  arra,  hogy  az  Egyesület  ingatlant  béreljen  annak 
érdekében, hogy az emberekkel való mindennapos találkozásokra lehetőség legyen. Erre a célra 
nem akarják igénybe venni a Geocsodák házát. 

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

Molnár  Károly: Tájékoztatásként  elmondta  az  adótoronnyal  kapcsolatban,  hogy  sikerült 
megakadályozni, hogy egy turisztikai övezet kellős közepébe egy ilyen acél monstrum fölépüljön. 
Emlékei szerint a Telekom volt az a cég, amely ennek megépítésén gondolkodott. Mindezt azért 
mert 2 évvel ezelőtt országos pályázatot írtak ki a telekommunikációs cégek részére, hogy az ország 
nagy  részét  lefedjék  internet  eléréssel.  Ennek  egyik  helyszíne  Salgóbánya  volt.  Amikor  ez 
meghiúsult alternatív megoldási lehetőségeket kerestek. Így jött képbe a Geocsodák háza melletti 
terület, ahol mikrohullámú megoldással, besztercei átjátszással lehetett volna kiépíteni egy olyan 
szóró  egységet,  ami  lefedte  volna  Salgóbányát  is.  Jelezte,  hogy  nincs  információja  arra 
vonatkozóan, hol tart most az ügy, de ígéretet tett arra, hogy utána jár. 
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