Tájékoztatás
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából
VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tisztelt Gépjárműtulajdonos!
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete
megváltoztatta a közterületi várakozóhelyek kijelölésének és használatának rendjét 2014.
november 01. napjától.
Az I-es és II-es várakozási övezet megszűnik, itt parkolási díjat nem kell a jövőben
fizetni, bárki, bármennyi ideig térítésmentesen parkolhat az alábbi utcák eddig fizető
parkoló állásaiban:
- Március 15-e út
- Arany János út
- Kistarján út
- Kissomlyó út
- Pécskő út
- József Attila út
- Meredek út
- Rákóczi út
- Játszó út
- Tanács út
- Alagút út
- Úttörők útja
- Bartók Béla út
- Ady Endre út
- Május 1. út
- Kassai sor
- Mártírok útja
(A; B; C; D; E; F; G; H; J; K szektorok parkolóállásai)
A kiemelt – városközponti – kategóriájú fizető parkoló állások továbbra is
térítéskötelesek maradnak a rendeletnek megfelelően, mely területek a következőek:
- Erzsébet tér Polgármesteri Hivatal felé vezető utca
- Erzsébet tér
- Óvoda tér
- Főtér
- Klapka tér
(Kiemelt parkolóállások)
A 2014. évi parkolóbérletek érvényessége a fentieknek megfelelően 2014. október 31.
napjával megszűnik.
A megváltott éves/negyedéves bérletek november és december havi időszakra vonatkozó
időarányos díját a bérlet tulajdonosa személyesen, a bérlet átadásával egyidejűleg
igényelheti vissza a VGÜ Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kertész út 2. sz. alatti, vagy az
Arany János út 19. A 6 pavilon ügyfélszolgálatain.
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Felhívom a Tisztelt Bérlettulajdonos figyelmét arra, hogy az időarányos díj
visszafizetésének igénylésére legkésőbb 2014. december 31. napjáig van lehetőség.
Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a fenti határidőig nem él a díj visszaigénylésének a
lehetőségével, abban az esetben az önkormányzatnál megmaradó összeg az „Itt van az
otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj alapba kerül. Az ösztöndíj a tehetséges salgótarjáni
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására szolgál.
Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét.
Salgótarján, 2014. október 31.
Tisztelettel:

Vendel Zsolt
ügyvezető igazgató
VGÜ Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálati rend
3100 Salgótarján, Arany János út 19. A 6 pavilon
Nyitva tartás
Hétfő
8:00 – 16:00
Kedd
8:00 – 16:00
Szerda
8:00 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek
8:00 – 16:00
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Nyitva tartás
Hétfő
8:00 – 15:00
Kedd
8:00 – 15:00
Szerda
7:00 – 19:00
Csütörtök 8:00 – 15:00
Péntek
8:00 – 14:00
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