
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

4. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 28-i 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. 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. Eötvös Mihály alpolgármester 
urat, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit 
és  az  érdeklődő  állampolgárokat.  A Közgyűlés  14  tagjából  11 fő  van  jelen.  Megállapítja  a 
határozatképességet. 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § 
(2)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  polgármester  rendkívüli  közgyűlés  összehívását 
kezdeményezheti.  A  rendkívüli  közgyűlés  napirendjét  csak  az  indítványban  szereplő  tárgy 
képezheti. 
A rendkívüli közgyűlés oka, hogy az önkormányzatot megkeresték a volt Acélárugyár dolgozói, és 
segítséget kértek. Hónapok óta sem munkabért, sem egyéb juttatást nem kaptak, ezért  átmeneti 
megoldás keresésére tesz javaslatot a napirendben. 

A közgyűlés 11 igen szavazattal fogadta el a tárgysorozatot. 

1./ Javaslat  kamatmentes  kölcsön  nyújtására  a  Salgótarjáni  Acélárugyár  Zrt.  ,,cs.a."  
munkavállalói részére
Előterjesztő:  Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: Tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy  a  salgótarjáni  acélárugyárban 
dolgozók  képviselőivel  tárgyalást  folytattak.  Ismerteti  a  gyárban  kialakult  helyzetet.  A 
Környezetvédelmi  Hatóság  arra  kötelezte  a  cég  tulajdonosát,  hogy  azonnal  szüntesse  meg  a 
termelést  a  gyárban.  Ennek  eleget  téve,  a  cég  2013.  november  28.  napjával  megszüntette  a 
termelést. Információi szerint az eljárást visszavonták, ennek ellenére a termelés nem indult meg a 
gyárban. Ettől az időponttól kezdve a dolgozók nem kaptak munkabért, illetve van akinek táppénzt 
sem fizettek. A munkavállalók a Liga Szakszervezettől kértek segítséget, az önkormányzattól pedig 
a  fennálló  probléma  koordinálásához  kérik  a  segítséget.  (Köszönti  az  ülésen  megjelent  dr. 
Dalmadiné dr. Sasi Enikőt a Liga Szakszervezet képviselőjét.)

A város  vezetése  decemberben  tárgyalt  a  tulajdonosokkal,  akik  a  Környezetvédelmi  Hatóság 
eljárásáról adtak tájékoztatást. Elmondták a találkozó során, hogy a termelést folytatni szeretnék. 
Azóta azonban csődeljárás van folyamatban a cég ellen. Csődeljárás alatt a tulajdonost csődvédelem 
illeti meg. Ez idő alatt a munkavállalók sem munkabért, sem egyéb járandóságot nem kaphatnak.



Amennyiben  a  csődeljárás  felszámolási  eljárásba  fordulna  át,  a  bérgarancia  alap  segítségével 
juthatnának  hozzá  a  munkavállalók  az  elmaradt  bérükhöz.  Az  előterjesztés  átmeneti 
segítségnyújtásra  tesz  javaslatot.  Visszatérítendő,  100.000  Ft  összegű,  kamatmentes  kölcsön 
nyújtásával támogatná az önkormányzat azokat a munkavállalókat, akik ezt megigénylik. A kölcsön 
visszafizetési határideje 2014. december 31. Ehhez kéri a közgyűlés támogatását. 

dr. Dalmadiné dr. Sasi Enikő: Köszönti az ülésen résztvevőket.  Megköszöni az önkormányzat 
hozzáállását, a támogatás lehetőségét. Rövid tájékoztatást ad a kialakult helyzetről.  Megköszöni, 
hogy az Önkormányzat valóban lelkén viseli a munkavállalók sorsát, akik nagy örömmel fogadták 
ezt a lehetőséget. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda: További  segítségként  felajánlja,  hogy  akinek  jelenleg  nincs 
kilátásban munkalehetőség, az hozza be az Önkormányzathoz az önéletrajzát, és az önkormányzat a 
városban működő cégektől kér segítséget abban, hogy adott végzettségű munkavállalókat tudnak-e 
foglalkoztatni. 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Kérdések, hozzászólások következnek. 

Fekete  Zsolt: Kérdése,  hogy  a  szakszervezet  a  munkáltató  és  a  munkavállaló  közötti 
tárgyalásokban,  hogy vett  részt,  és  miben  segített,  illetve  a  közüzemi  szolgáltatók  felé  éltek-e 
megkereséssel amiatt, hogy addig amíg ezek a munkavállalók nem kapják meg az őket megillető 
bérüket, ne kerüljön sor a szolgáltatások korlátozására. 

dr.  Dalmadiné  dr.  Sasi  Enikő: A  Szakszervezet  2014.  január  16-tól  került  kapcsolatba  a 
munkavállalókkal. Tárgyalásokat kezdeményeztek a cég tulajdonosaival, amitől azok folyamatosan 
elzárkóztak. Első lépésként a Szakszervezet jogi segítséget nyújtott, aminek eredményeképpen, ha a 
munkavállalók  felmondják  a  szerződést  a  végkielégítéstől  nem  esnek  el.  A  dolgozók  eddig 
munkanélküli  segélyt  sem  kaptak.  Ez  az  állapot  a  következő  héttől  megváltozik.  Február  11. 
napjával pedig több, mint 60 munkavállaló felmondta a munkaszerződését. A meginduló munkaügyi 
perben a Liga Szakszervezet ingyenes jogi képviseletet biztosít. 
A közüzemi szolgáltatókkal szintén próbáltak tárgyalni, ami nem vezetett eredményre. Ugyanakkor 
pozitívumként említi az OTP-vel történt tárgyalásokat. Véleménye szerint az OTP nagyon korrekt 
volt,  számos esetben változtatta meg a fizetési határidőket, mellőzték a szerződések felbontását. 
Hamarosan a  biztosítással rendelkező munkavállalóknak is megoldódik az ügye.  Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Pásztói Munkaügyi Hivatal vezetőjével is tárgyalásokat kezdenek, amelyen két 
pásztói  vállalkozó is  részt  vesz.  Az egyik 50,  a  másik 40 főt  foglalkoztatna a  vállalkozásában. 
Ennek  feltételeiről  a  jövő  héten  tárgyalnak.  Megköszöni  a  Munkaügyi  Központ  vezetőinek 
együttműködését, akik szintén sokat segítettek, folyamatosan együttműködtek velük. A szerződések 
felmondását követően azonnal nyilvántartásba vették a dolgozókat. 

Székyné dr. Sztrémi Melinda: Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az Önkormányzat 10.000 Ft-
os egyszeri támogatással is a rászorultak megsegítésére sietett. 

Turcsány László: Örül az átmeneti segítségnyújtásnak, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy 
a város ezeket a szakképzett munkaerőket elveszíti, ha más városban találnak munkát. Véleménye 
szerint  az  Acélgyár  területét  továbbhasznosítás  céljából  mindenképpen  fókuszba  kell  helyezni. 
Tudja, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan forrással, amiből ezt meg tudná vásárolni, de 
valamilyen módon újra kell indítani a termelést. 
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Felhívja  az Irodavezetők figyelmét,  hogy az  Acélgyár  nem csak a  kerítéssel  körülhatárolt  rész, 
hanem ehhez tartozik a Jónásch-telep környéke is. Ennek a területnek a rendbe tartására fokozottan 
figyelni kell, hiszen a tulajdonos nem elérhető. 

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda  :   Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  durván  120  nap  a  csődeljárás 
időszaka,  és  a  terület,  sok  egyéb  mással  egy családi  vállalkozás  tulajdonában  van.  Véleménye 
szerint ennek a problémának a gyökere nem 2013-20104-hez köthető. Sajnálatosnak tartja, hogy az 
Acélgyár erre a sorsa jutott, azt, hogy a '80-as évek végén, a '90-es évek elején, alkalom volt arra, 
hogy családi vállalkozás megvásárolhasson egy ilyen nagy múltú gyárat. 

Szabó  Ferenc  Gábor: 15  éven  át  felszámolóbiztosként  dolgozott.  Több,  mint  300  cég 
felszámolásában  vett  részt,  de  nem  találkozott  ilyen  segítséggel,  amilyet  az  Önkormányzat 
szándékozik adni a bajba került munkavállalók részére. Példaértékűnek tartja ezt a hozzáállást. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közgyűlés 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 31/2014. (II. 28) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Acélárugyár Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság ,,csődeljárás alatt” (továbbiakban:  Cég)  munkavállalói 
részére  szociális  biztonságuk  elősegítése  érdekében  kölcsön  nyújtását  hagyja  jóvá  az 
alábbiak szerint: 
a.) a kölcsön folyósítását a Céggel 2014. január 1. napján fennálló munkaviszonnyal  

rendelkező munkavállalók igényelhetik,
b.) a kölcsön összege: 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
c.) a kölcsön kamatmentes kölcsönként kerül folyósításra a szerződéskötést követő 3  

munkanapon belül,
d.) a  kölcsön  igénylésére  2014.  március  14.  napjáig  van  lehetőség  Salgótarján  

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Irodáján,
e.) a szerződéskötések operatív lebonyolítását a Népjóléti Iroda végzi,
f.) a visszafizetés végső határideje 2014. december 31.

A Közgyűlés a melléklet szerint jóváhagyja a megkötendő kölcsönszerződések  mintáját,  és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: a szerződések megkötésére: 2014. március 14., 

egyebekben: értelemszerűen
Felelős Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. A Közgyűlés a kölcsön folyósításának fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet  ,,általános  tartalék”  előirányzatán  legfeljebb 
8.600.000 Ft, azaz nyolcmillió-hatszázezer forint összeg erejéig biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet szükséges 
módosítását a Közgyűlés soron következő rendes ülésére terjessze elő.
Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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Székyné dr. Sztrémi Melinda: Megköszöni a képviselő-társaknak a Közgyűlésben végzett munkát. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés újabb rendkívüli  ülésének időpontja 2014. március 
6-án lesz.

K.m.f.

Székyné dr. Sztrémi Melinda      dr. Gaál Zoltán
   polgármester jegyző
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