
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

22. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 27-ei rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 
1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2. Eötvös Mihály alpolgármester
3. Dr. Gaál Zoltán jegyző
4. Dr. Varga Tamás aljegyző
5. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
6. önkormányzati cégek vezetői
7. meghívott külső előterjesztők
8. a sajtó képviselői
9. érdeklődő állampolgárok.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti az ülésen megjelenteket. A Közgyűlés 13 tagjából 13 fő 
jelen van, a Közgyűlés határozatképes. Dóra Ottó és Huszár Máté képviselő urak nincsenek jelen a 
mai ülésen. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a működési szabályzat értelmében élhet a polgármester 
rendkívüli közgyűlés összehívásával. A Közgyűlés összehívására azért került sor, mert volt néhány 
olyan  változás,  amely  még  a  december  13-i  közgyűlés  anyagküldés  időpontjában  nem  állt 
rendelkezésre információként, illetőleg a január 31-i közgyűlés határidejét már nem tudja megvárni. 
Az  SZMSZ 16. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli közgyűlés napirendjét csak az indítványban 
szereplő  tárgy képezheti,  így módosító  indítványra  nincs  lehetőség  a  tárgysorozatot  illetően.  A 
kiküldött napirend szerint a 3 napirendről szavaz a Közgyűlés.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal fogadta el a tárgysorozatot.

1./ Javaslat  Salgótarján  megyei  jogú  város  helyi  közösségi  autóbusz-közlekedésének 
biztosítását célzó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
A napirend tárgyalásához meghívott: Úti Csaba a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatója 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Köszönti és egyben bemutatja a  napirend tárgyalásához meghívott 
Úti Csaba urat, a Nógrád Volán Zrt. vezérigazgatóját. Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Úti 
Csaba  úr  a  Hatvani  Volánnak  volt  a  vezérigazgatója.  Miután  a  Volán  társaságok  régiósítása 
megtörtént,  a  Jász-Nagykun-Szolnok,  Heves,  Nógrád  megye  alkotta  nagy  egységet  vezeti  Úti 
Csaba úr. Köszönti továbbá Bucsok Lajos urat.

A december 13-i ülésen döntés született arra vonatkozóan, hogy amennyiben az önkormányzatnak 
nem sikerül megállapodnia a Volán társasággal, akkor egy közszolgáltatási kötelezettséget célzó 
szükségállapot áll be Salgótarján tömegközlekedésében január 1-től. Ennek elkerülése érdekében a 
közgyűlést  követően is  folytak tárgyalások. A tárgyalások eredményeképpen sikerült  megoldást 
találni, ehhez kéri a képviselő-társak támogatását. 

A  korábbi  időszakban  az  önkormányzat  vitatta  azt  a  követelést,  amelyet  a  Nógrád  Volán 
megjelenített Salgótarján 2005-2011. közötti időszak vonatkozásában. 
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Ez több, mint 660 millió Ft összegű veszteségmegtérítés volt. Egyrészt az önkormányzat ezt az 
összeget nem tudta volna kifizetni, másrészt vitatott volt az összeg jogossága is, hiszen az akkori 
kormányzat, tulajdonos lehetővé tette a Volán társaságok számára, hogy veszteséges üzleti tervet 
fogadjanak el a települési önkormányzatok.

A Volán társaságok tájékoztatása szerint ezek a veszteségek elsősorban abból keletkeztek, hogy a 
kedvezményes  és  ingyenes  utazás  költsége,  valamint  a  teljes  árú  menetjegy  költsége  közötti 
úgynevezett árkiegészítést az állam nem térítette meg a részére. Bár az önkormányzat vitában és 
perben állt a Volán társasággal, de az egyértelmű volt,  hogy a két fél  nem okozója a kialakult 
helyzetnek.  A  tárgyalások  eredményeként  született  meg  az  a  javaslat,  mely  szerint  az 
Önkormányzat 660 milliós követelés helyett 110 millió Ft-ot ismer el, és fizet ki a Volán számára, 
amennyiben ezt a képviselő urak  támogatják. 

Ezen felül 2012-ben  az eddig megfizetett 40 millió Ft mellett még egy 40 millió Ft-os tétellel  
hozzájárul  az  önkormányzat  a  Volán  veszteségének  csökkentéséhez,  hiszen  a  működés 
vonatkozásában nem sikerült az üzleti tervet tartani.

Az önkormányzat 60 millió Ft-os hozzájárulást is vállal 2013. június 30-ig a normatív támogatáson 
felül.  Ennek  fejében  természetesen  normál  színvonalú  szolgáltatást  vár  el  és  nem 
szükségmegoldást.  A március-áprilisig  terjedő  időszakban  pedig  föl  kell  készülni  a  következő 
félévben ellátandó emelt szintű szolgáltatásra. 

Ez az összesen 150 millió Ft-os kifizetés azért vállalható, mert egy december 18-ai kormánydöntés 
értelmében Salgótarján városa 900 millió Ft kormányzati támogatásban részesült, tehát nem jelent 
extra költségvetési kiadást. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.

A Volánnak nincs kiegészíteni valója. Kérdések, észrevételek, vélemények következnek.

Méhes András: Az önkormányzat vezetése megvizsgáltatta-e az önkormányzat könyvvizsgálójával 
a Volán által kimutatott 2005-2011. közötti évekre fölhalmozott 660 millió 163 ezer Ft-os tartozás 
jogosságát? Ha az ajánlati felhívással összefüggő közzétételi kötelezettséget nem 2012. március 8-
án jelentette volna meg az Unió hivatalos lapjában, hanem egy fél évvel, vagy adott esetben 1 
évvel korábban oly módon, hogy a 2013. január 1-től a kötelező közszolgáltatási feladatokat már 
most decemberben egy aláírt szerződéssel tudná ellátni a nyertes, akkor is szükség lenne-e a Volán 
részére visszamenőleg a 110 millió, illetve a 40 millió támogatás megfizetésére? Miért van erre 
szükség,  hiszen  az  önkormányzatot  a  bíróság  -  Polgármester  Asszony  tájékoztatása  alapján  - 
egyszer sem marasztalta el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: A per létezik. Az első fokon született ítélet a város mellett döntött, de 
ezt  a  Volán  megtámadta  és  másodfokra  vitte,  ami  nincs  lezárva  jelen  pillanatban  sem.  A 
megállapodás arról szól, hogy amennyiben megszületik a megegyezés, abban az esetben a Volán 
nem folytatja a pert. 

A korábban megjelentetett pályázat ellenére is fennálltak volna a követelések. Tehát függetlenül 
attól,  hogy  most  egy  normál  közszolgáltatás  van,  érvényes,  hatályos  szerződés  van  az 
önkormányzat birtokában, a követelések fönnállnak és az ország minden Volán társasága, az ország 
minden települése vonatkozásában hasonlóan járt el. 

Vannak olyan települések, ahol az időben kiírt, és az időben elbírálandó pályázaton sem született 
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megegyezés,  hiszen  az  ottani  Volán  társaság  olyan  anyaggal  érkezett,  amelyet  nem tudott  az 
önkormányzat képviselő testülete elfogadni, mert az ajánlat is tartalmazta ezeket a követeléseket. 
Példaként említi Ózd és Székesfehérvár városát. Székesfehérvár volt az első város, ahol aláírták a 
hasonló típusú megállapodást. Ott is lényegesen alacsonyabb összeget kellett az önkormányzatnak 
veszteségtérítés címen kifizetnie. 

Információja szerint a karácsony előtti  napokban Nyíregyháza város is  aláírta a Volánnal ezt a 
megállapodást. Tárgyalt Borkai képviselőtársával is, aki arról tájékoztatta, hogy Győr is aláírta a 
megállapodást. 

A  Volán  társaságok  nagyon  komoly  likviditási  gondokkal  küzdenek,  ami  miatt  országosan 
veszélybe juthat a helyi tömegközlekedés. Eötvös Mihály alpolgármester úrnak ad szót. 

Eötvös Mihály: Az önkormányzat könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta meg a követelést. A hivatal 
belső szakembergárdája és egy külső szakértő nézte át a veszteségeknek az okát. A külső szakértő a 
menetrenddel kapcsolatban is vizsgálódott. Ezen vélemények figyelembe vételével született meg a 
döntés.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Méhes András képviselő úrnak ad szót. 

Méhes András: A választ  egy részét  elfogadja.  Miszerint  jelenleg is  vannak olyanok akik már 
esetleg  lebonyolították,  túl  vannak  a  szerződéskötésen  és  továbbra  is  fennáll  a  vita.  Ettől 
függetlenül, ha nincs bírósági ítélet arra vonatkozóan, hogy visszamenőlegesen az elmúlt időszakra 
az önkormányzatnak meg kell téríteni a Volán vállalat veszteségét, akkor mi indokolja azt mégis. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Nem volt könnyű a döntés ebben az ügyben, de éppen az MSZP 
frakciója tette föl a kérdést az elmúlt közgyűlésen, hogy miért nincs megegyezés a VOLÁN-nal.  

Valóban nagy dilemmát okozott a döntés helyessége. Egyrészről van egy bírósági döntés amelynek 
következtében  megnyílt  a  másodfok,  hiszen  a  Volán  tovább  vitte   a  pert.  Bizonytalan,  hogy 
másodfokon mikor  és  milyen döntés  fog  születni.  Kérdés,  hogy a  döntésig  normál  színvonalú 
szolgáltatás legyen vagy szükségszolgáltatás, ami csak a munkába és az iskolába járáshoz biztosítja 
a tömegközlekedést.

Másrészt előfordulhat, hogy másodfokon teljesen ellentétes döntés születik és helyt adnak a  Volán 
660 millió Ft-os követelésének, amihez hozzájön még a perköltség is. Nem meri azt vállalni, hogy 
egy 110 millió Ft-ot szembe állítson 660 millióval, vagy annál jóval többel.

Vezérigazgató  urak  tudják,  hogy  nem  volt  egyszerű  tárgyalópartner  az  önkormányzat,  mert  a 
végsőkig  próbált  más  megoldást  keresni.  Azt  is  látni  kell,  hogy pontosan  a  tömegközlekedés 
biztosítása érdekében ha a Volán nem tud fizetni, mert fizikailag képtelen, mert likviditási gondjai 
vannak, akkor sem lesz tömegközlekedés. Ezért  várja képviselő urak támogatását az anyaghoz. 
Eötvös Mihály alpolgármester úr kap szót. 

Eötvös  Mihály: Magyarországon a  bírósági  pereknek a  kimenetele  az  eléggé kétséges.  Bár  az 
önkormányzat első fokon nyert, a másodfokú ítélet bizonytalan. 

Alpolgármester  úr  másfajta  megközelítésre  hívja  fel  a  figyelmet.  A Volánnak 740 millió  Ft-os 
követelése van 2012. december 31-ig. 2011-ig 660 millió Ft, 2012-ig 80 millió Ft. Ezzel szemben 
az önkormányzat a megegyezésben foglaltak szerint összességében 150 millió Ft veszteségtérítést, 
körülbelül  20%-ot  fizet  ki.  A fizetést  követően  a  Volán  haladéktalanul  megszünteti  a  pert  a 
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salgótarjáni önkormányzattal szemben és további veszteségtérítést nem követelhet 2012. december 
31-ig.

Ezt összehasonlítva a többi Megyei Jogú Várossal – ahol a veszteségtérítések kb. 50 %-át kifizetik 
az  önkormányzatok  -  úgy  gondolja,  hogy  Méhes  képviselő  úr  gratulálni  fog  a  Polgármester 
Asszonynak a tárgyalás eredményéhez. 

Úgy  gondolja,  hogy  a  Közgyűlés  elé  terjesztett  megállapodás  egy  korrekt  megállapodás.  A 
Volánnak  biztosítani  fogja  a  2013.  évi  működését.  A közbeszerzés  kiírásakor  pedig  egy olyan 
menetrendet  és  egy olyan  szolgáltatást  tud  elfogadni  a  közgyűlés,  amely  salgótarján  lakóinak 
érdekeit fogja szolgálni.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a felszólalást, a továbbiakban Szabó Ferenc képviselő 
úrnak ad szót. 

Szabó  Ferenc  Gábor: megerősíti  az  előbb  elmondottakat.  Példaként  említi,  hogy  18  évig 
felszámoló biztosként dolgozott, így bíróságokon is megfordult. Nagyon gyakran előfordult, hogy 
hogy az első fokon megnyert per után másodfokon teljesen más ítélet született. Tehát a másodfok 
döntésében nem lehet biztos az önkormányzat. 
Ráadásul  a  per  nem  is  összegszerűségről  szólt,  hanem  arról,  hogy  ki  az  okozója  ennek  a 
veszteségnek, ki a felelős érte. Véleménye szerint ez a megállapodás mindenképp jó megállapodás. 
Megköszöni a városvezetésnek, hogy idáig és ilyen keményen kitartott a tárgyalások során.

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a hozzászólást. További vélemény, hozzászólás nincs. 

A Közgyűlés 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szám: 276/2012.(XII.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a Nógrád Volán Zrt. között 
kötendő,  a  helyi  közösségi  közlekedés  finanszírozására  és  a  korábbi  évek  veszteségének 
megtérítésével  kapcsolatos  megállapodást  az  1.  számú  melléklet  szerint  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

2./ A Közgyűlés a Nógrád Volán Zrt. részére fizetendő 150 millió forintot az 1613/2012. (XII.18.) 
Korm.határozat alapján az önkormányzat feladatainak ellátására kapott 900 millió forint terhére 
biztosítja.  A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  költségvetési  rendelet 
módosítást a Közgyűlés 2013. januári ülésére terjessze elő.
Határidő: a Közgyűlés 2013. januári ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

3./ A Közgyűlés  az  önkormányzat  és  a  Nógrád  Volán  Zrt.  közötti  közszolgáltatási  szerződés 
módosítását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 
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4./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az új közszolgáltató kiválasztásához szükséges pályázati 
felhívás és pályázati kiírás összeállításáról és a Közgyűlés 2013. februári ülésére terjesztéséről 
gondoskodjon.
Határidő: a Közgyűlés 2013. februári ülése
Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző 

5./ A Közgyűlés a 256/2012. (XII.13.) Öh.sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

A Közgyűlés 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
(Az 50/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására

 Előterjesztő: dr. Korom Norbert Lajos, a Magyar Kémény Kft. ügyvezető igazgatója
 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Az előterjesztő dr. Korom Norbert Lajos, a Magyar Kémény Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki betegség miatt nem tud megjelenni a cég képviseletében, és nem küldött 
maga helyett mást sem. 

2013. január 1-jétől lép hatályba az új kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény, amely 
jelentős változást hozott atekintetben, hogy eddig az önkormányzatnak Salgótarján közigazgatására 
vonatkozóan  kellett  meghatározni  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  díjait,  illetve  a 
közszolgáltatás  biztosításáról  kellett  gondoskodnia.  A megye  egyéb  területéről  Nógrád  megye 
önkormányzata  gondoskodott.  Január  1-től  ez  annyiban  változik,  hogy  most  már  nem  csak 
Salgótarján  közigazgatási  területére,  hanem  az  egész  megyére  vonatkozóan  Salgótarján 
önkormányzatának  kötelező  feladata  a  közszolgáltatás  biztosítása.  Ebből  adódóan  szükséges  a 
szerződések módosítása, hiszen így a közszolgáltatási szerződés jogutódja az önkormányzat lett. 

Az Önkormányzat a törvény értelmében felhatalmazást kapott a közszolgáltatási díjak egész megye 
területére  történő  megállapítására  is.  Mindezt  oly  módon,  hogy  a  teljes  területre  azonos 
közszolgáltatási  díjakat  kell  megállapítani.  Hosszas  tárgyalások  történtek  a  céggel  melynek 
eredményeképp  sikerült  érvényesíteni  a  város  érdekét,  hiszen  Nógrád  megye  más  településein 
magasabb  volt  a  közszolgáltatás  díja,  mint  Salgótarjánban.  A kötelező  szolgáltatás  a  jelenlegi 
megállapodásban nettó 2400 Ft-tal, a megrendeléses munkákra vonatkozó díjkalkuláció nettó 3200 
Ft-tal,  és  a  mérnök  óradíj  nettó  11200  Ft-tal  számol  a  megye  teljes  területére,  így  azonos 
közszolgáltatási díjakkal. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdések, észrevételek nem voltak. 

A Közgyűlés 10 igen és 3 nem mellett az alábbi rendeletet alkotta:
(Az 51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3./  Javaslat  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  megszüntetéséről  szóló 
megállapodás jóváhagyására

      Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
      A napirend tárgyalásához meghívott:  Telekné Dézsi Piroska Munkaszervezet-vezető

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: A  napirend  tárgyalásához  meghívott  Telekné  Dézsi  Piroska 
munkaszervezet-vezetőt nem látja a Közgyűlésen.

Az Országgyűlés 2012. december 17-én fogadta el az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényt. Emiatt nem tárgyalta a Közgyűlés a témát a december 13-
ai  ülésen.  A törvénymódosítás  értelmében módosult  a  szakképzésről  szóló  törvény,  mégpedig  a 
szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozóan  és a  korábbi közoktatási törvény is.  A módosítás 
lényege,  hogy  2012.  december 31-én meg kell  szűnniük a  szakképzés-szervezési  társulásoknak. 
Ebből  következően  az  egyes  tagoknak,  képviselő-testületeinek  minősített  többséggel  kell 
határozatot hozni a társulási megállapodás megszüntetéséről. 

Térségünkben az egész megyét átfogó szakképzés-szervezési társulásról van szó, tehát jó néhány 
önkormányzatnak meg kell hoznia ezeket a döntéseket. 

Dönteni kell a megszüntetésről, a kötelezettségek teljesítéséről, illetve a jogutódlásról és a vagyoni 
kérdésekről. 

A Közgyűlést  megelőző társulási  tanácsülésen arról  volt  szó,  hogy a tagok felkérik Salgótarján 
önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy január 1-től legkésőbb április 30-ig a társulás 
pénzmaradványát kezelje  Salgótarján  önkormányzata,  illetve lássa el a Társulás megszüntetésével 
kapcsolatos  jogszabályokban  előírt  kötelező  feladatokat.  A fenti  feladatok  elvégzését  követően, 
pedig  az  önkormányzat elszámol az egyes tagok felé.  Tehát, ha a Közgyűlés kimondja a társulás 
megszűnését,  akkor  ezeket  a  gesztori  feladatokat  el  kell  látnia.  A  vagyonkérdés  az  állam-
önkormányzat viszonyában fog megjelenni. Tehát további Közgyűlési döntések várhatók a témában 
2013. első negyedévében. 

Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.

Kérdések, észrevételek nem voltak. 

A Közgyűlés 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 277/2012.(XII.27.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Nógrád  Megyei  Szakképzés-
szervezési Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a melléklet szerint.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester

2./ A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  az  1.  pontban  meghatározott  megállapodáshoz 
kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: A közgyűlés befejezte munkáját. Legközelebbi – munkaterv szerinti – 
ülés időpontja 2013. január 31. 

A város születésnapja, a várossá nyilvánítás napja  január 27-én vasárnap lesz, amire egész napos 
programsorozat  készült  az acélgyári  koszorúzástól,  a díjátadó ünnepséggel  bezáróan.  Mindenkit 
szeretettel vár a városi születésnapra, és az emlékév zárására. 

K.m.f

Székyné dr. Sztrémi Melinda   Dr. Gaál Zoltán
         polgármester jegyző
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