
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 
1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
2. dr. Varga Tamás aljegyző
3. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. önkormányzati cégek vezetői
5. meghívott vendégek, érdeklődő állampolgárok
6. a sajtó képviselői

Dóra Ottó: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, az ülésen tanácskozási joggal résztvevőket, 
a  sajtó  képviselőit.  Tájékoztatja  a  Közgyűlést,  hogy  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési 
szabályzatának 15. § (2) bekezdésében foglalt jogkörével élve  rendkívüli közgyűlés  összehívását 
kezdeményezte. 

A Közgyűlés  15  tagjából  13  fő  van  jelen.  Jakab  Jácint  és  Pataki  Csaba  képviselő  urak 
előzetesen jelezték távolmaradásukat. Megállapítja a határozatképességet. 

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy két képviselő-csoport alakított frakciót. Az egyik a FIDESZ-KDNP 
képviselőcsoportja, amely 5 fővel alakult meg, a frakcióvezető Turcsány László képviselő úr.
A  másik  képviselő-csoport  a  Magyar  Szocialista  Párt,  Demokratikus  Koalíció,  Együtt 
Korszakváltók Pártja és a Salgótarjáni Városlakó Egyesület  képviselőiből  álló képviselőcsoport, 
amely a baloldali képviselő-csoport elnevezést viseli, frakcióvezető Molnár Károly képviselő úr. A 
képviselő-csoportoknak jó munkát kíván az elkövetkező időszakra. 

A közgyűlés 13 igen szavazattal fogadta el az alábbi tárgysorozatot: 

1./ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  
megválasztására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: Előzetesen tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy mivel rendkívüli közgyűlésről van szó, 
az előterjesztéseket Bizottságok nem tárgyalták.

1./ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  
megválasztására 
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 

Dóra Ottó: A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Sári Sándor 2014. 
november  13-án  kelt,  a  Közgyűléshez  címzett  nyilatkozatában  a  vezető  tisztségviselői 
megbízatásáról  2014.  november  14.  napjával  lemondott,  és  kezdeményezte  munkaviszonyának 
közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az ügyvezető igazgató tisztsége 2014. november 14. 
napján  megszűnik.  A Munka  Törvénykönyve  alapján  a  munkáltató  és  a  munkavállaló  közös 



megegyezéssel  a  munkaviszonyt  bármikor  megszüntethetik.  A  kinevezéssel  és  a  tisztség 
megszüntetésével  kapcsolatos  munkáltatói  jogokat  a  cég  legfőbb  szervének  jogait  gyakorló 
Közgyűlés  látja  el,  így  szükséges  a  lemondás  tudomásulvétele  mellett  a  közös  megegyezésre 
vonatkozó okirat jóváhagyása és a polgármester felhatalmazása annak aláírására. A fentiek alapján 
szükségessé  válik  a  cég  új  ügyvezető  igazgatójának  megválasztása  2014.  november  14.  napi 
hatállyal. Az új ügyvezető igazgatónak Licskó Bálintot (Salgótarján, 1981. február 17., an. Toldi 
Mária Anna, 3181 Karancsalja, Mikszáth út 27.) javasolja megválasztani 5 éves időtartamra. Az 
ügyvezető  igazgató  az  alapító  okirat  alapján  az  Mt.  szerinti  munkaviszony  keretében  látja  el 
tevékenységét, díjazására bruttó 500.000 Ft-ban tesz javaslatot. Turcsány képviselő úrnak adja meg 
a szót. 

Turcsány László: Elsőként  gratulál  frakcióvezető úrnak. Megdöbbentette  frakcióját  igazgató úr 
döntése,  hiszen  az  előző  napokban  történt  találkozáskor  még  a  karácsonyi  ünnepekre  való 
felkészülés  lázában  égett.  Vélelmezik,  hogy  politikai  nyomásra  hozta  meg  döntését  ügyvezető 
igazgató  úr.  Amennyiben  szakmailag  nem  felelt  meg  igazgató  úr  kéri,  hogy  polgármester  úr 
tájékoztassa  a  közgyűlést  erről,  amennyiben  politikai  döntés  volt,  úgy  gondolja,  hogy 
elhamarkodottan hozták meg. Véleménye szerint igazgató úr mind szakmailag, mind emberileg jól 
látta el feladatát. 

Dóra Ottó: Igazgató úr nincs jelen az ülésen. Miután ő mondott le, ezért nincs hozzáfűzni valója az 
ügyhöz.  Személy  szerint  jó  viszonyt  ápolt  igazgató  úrral,  bár  megvolt  a  véleménye  a  cég 
működéséről, ami nem volt kritikától mentes. A cég működésével kapcsolatosan képviselőként is 
voltak komoly kritikái, mely a polgármesterré választása után megerősödött. Példaként említi, hogy 
október 13-án, a választások másnapján azzal a hírrel fogadták, hogy 172 közmunkást hazaküldtek, 
mondván,  hogy  nincs  munka.  A városban  azt  beszélték  ennek  kapcsán,  hogy  még  meg  sem 
választották  polgármesternek,  máris  törölte  a  közmunkát.  Politikusként  intézkednie  kellet  az 
ügyben,  hiszen  172  ember  sorsáról  volt  szó.  Véleménye  szerint  a  most  megválasztásra  kerülő 
ügyvezető igazgató szigorúan és csak szakmai alapon fog dolgozni. 

A másik dolog ami igazgató úr ellen szólt, a Megyei Munkaügyi Szervezet és a Belügyminisztérium 
véleménye volt, mely szerint ötlettelenség jellemezte Salgótarján városát, különösen a Start-munka 
program tekintetében.  Amennyiben több és jobb ötletei lettek volna a városnak,  illetve a Kft.-nek 
akkor sokkal több pénzt, sokkal értelmesebb feladatokra lehetett volna  lehívni. Ez a lecke az új 
vezetőnek.  Bizonyítania  kell  mind  a  testületben,  mind  a  városlakók,  illetve  a  közmunkában 
résztvevők számára. Szabó Csaba képviselő úrnak adja meg a szót. 

Szabó  Csaba: Megköszöni  igazgató  úrnak  az  elmúlt  5  évben  végzett  munkáját.  A váratlanul 
benyújtott  lemondás után  gyorsan  talált  a  városvezetés  új  embert.  A frakció  véleménye  szerint 
indokolt  lenne  pályázat  kiírása.  Annak lezárásáig  pedig  egy ügyvivő,  vagy a  gazdasági  vezető 
vihetné tovább az ügyeket. Kérdése van-e erre lehetőség? 

Dóra Ottó: Lehetőség van a pályáztatásra, de javasolja a közgyűlésnek, hogy pályáztatás nélkül 
döntsön az új ügyvezető személyéről, hiszen ezerféle felkészültséget és emberi attitűdöt tartalmazó 
feladatot kell ellátni minél hamarabb. Fontos érvként hozza fel, hogy a jövő év tervezését mielőbb 
el  kell  kezdeni.  Látható,  hogy az ideinél  sokkal  több pénz lesz erre  a  feladatra.  Jó lehetőségei 
vannak a  városnak arra, hogy az elmúlt évekhez képest jóval több Start-munka pályázatot nyerjen.
Szabó Csaba képviselő úrnak adja meg a szót. 

Szabó Csaba: Javasolja, hogy ne  5 évre,  hanem  1 évre bízzák meg a pozíció  betöltésével az új 
igazgatót. Végezhetné azt a munkát amit jónak lát, illetve amivel megbízza őt a Közgyűlés, és lenne 
ideje a közgyűlésnek pályázat kiírására, döntés meghozatalára. 
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Dóra Ottó: Az előterjesztés határozati javaslatában szereplő jogviszony bármikor megszüntethető a 
testület  által.  Licskó úr  hasonló  területen  dolgozik  évek óta,  és  ő  kérte  fel,  hogy vállalja  el  a 
feladatot.  A cél  az,  hogy az  eddiginél  sokkal  jobban  működjön  a  cég.  Amennyiben  módosító 
javaslattal  kíván élni  képviselő  úr,  akkor  a  döntésről  szavazni  kell,  ha  csak  javaslatot  tett,  azt 
elhárítja. Tolnai Sándor képviselő úrnak adja meg a szót. 

Tolnai  Sándor:  Korábban  az  ilyen  tisztség  betöltése  előtt  bizottság  hallgatta  meg  a  jelölteket. 
Hiányolja,  hogy az anyag  nem tartalmaz szakmai önéletrajzot,  ami  alapján elfogadható döntést 
hozhatnának. Amennyiben jelen van az ülésen az új ügyvezető jelölt, rövid szakmai bemutatkozást 
kér tőle. 

Dóra Ottó: Nem emlékszik arra, hogy pályázat útján döntött a közgyűlés ügyvezetők személyéről. 
Bizottság sem tudná jobban megítélni az alkalmasságot, hiszen  senki nem volt még a testületből 
Közfoglalkoztatási Kft. vezetője. Megadja a szót Licskó Bálint úrnak. 

Licskó Bálint: Bemutatkozását követően elmondja, hogy 33 éves, jelenleg Karancsalján él. Nős.  A 
salgótarjáni Madáchban érettségizett, majd újságíró képesítést szerzett. Ezt követően a jászberényi 
Szent István Egyetem művelődésszervezői szakán szerzett diplomát. Elsősorban kereskedelemben 
dolgozott,  nagy  multi  cégnél,  illetve  nagykereskedő  cégeknél  általában  vezető,  területi  vagy 
eladásvezető beosztásban. 3 és fél éve pályázta meg a kazári Szociál Non-profit Kft. ügyvezetői 
állását. Itt ismerkedett meg a közfoglalkoztatással. Akkor váltotta a szociális földprogramot a Start-
munka. A kezdődő Start-munkánál már tevékenykedett. Napi kapcsolatban van a salgótarjáni és a 
Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségén dolgozó kollégákkal, a BM illetékeseivel. 
Megtiszteltetésnek  tartja  a  felkérést.  Tisztában  van  vele,  hogy hatalmas  feladatot  kell  ellátnia, 
véleménye szerint meg tud birkózni a kihívással. Köszöni az előző ügyvezető úr munkáját tudja, 
hogy ennyi ember mozgatása mekkora felelősséggel, gonddal és intézni valóval jár.
A belügyminisztérium és  a  Munkaügyi  Központok  által  szervezett  összejöveteleken  ki  szokták 
emelni,  hogy  nem  csak  szociális  jellegű,  hanem  értékteremtő  közfoglalkoztatást  kellene 
megvalósítani. Célja, hogy egy komoly szakmai gárdával egyedi, értékteremtő munkát végezzenek. 
Véleménye szerint a jövő évi tendencia szerint inkább a mezőgazdaság és az egyedi programok felé 
kell majd elmozdulni. 
Nagyon sok embert fogad be, vagy kell befogadjon sajnos ez a rendszer. Az a cél, hogy a lehető  
legtöbb  lehetőséget  használják  ki,  a  lehető  legtöbb  pénz  kerüljön  a  városba,  és  tartalommal 
töltődjön meg a közmunka. 

Dóra Ottó: Szabó Csaba képviselő úrnak adja meg a szót.

Szabó  Csaba: Megköszöni  Licskó  Bálintnak  a  bemutatkozását.  Örömmel  veszi,  hogy  ezen  a 
területen  viszonylag  hosszú  ideje  dolgozik,  ráadásul  olyan  településen  -  Kazáron  –,  ahol  igen 
jelentős a közmunkások foglalkoztatása. Ennek ellenére módosító javaslattal él. Kéri, hogy 1 évig 
megbízással, majd a továbbiakban szerződéssel legyen foglalkoztatva az új ügyvezető. 

Dóra  Ottó:  Összefoglalva  képviselő  úr  javaslata  az,  hogy  az  előterjesztés  jelenlegi  határozati 
javaslata úgy legyen átfogalmazva, hogy a megbízás nem 5 éves, hanem 1 éves időtartamra szól és 
minden továbbiról 1 év múlva kell dönteni. A 4-es pont, amely úgy szól, hogy 2014. november 14. 
napjától számított 5 éves időtartamra,  úgy legyen  módosítva, hogy 2014. november 14. napjától 
számított 1 évre bízza meg. Kéri a közgyűlést, hogy a módosító javaslatról döntsön. 

A közgyűlés 4 igen, 9 nem szavazattal a módosító javaslatot elutasította. 

Döntéshozatal következik a határozati javaslatról:
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A közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 207/2014. (XI. 14.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. 
ügyvezető  igazgatójának,  Sári  Sándornak  a  lemondását  2014.  november  14-i  hatállyal 
tudomásul veszi az 1. melléklet alapján. 

2./ A Közgyűlés az ügyvezető igazgató kezdeményezése alapján a 2. melléklet szerint jóváhagyja 
az  ügyvezető  igazgató  munkaviszonyának közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését,  és 
felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

3./ A  Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ügyvezető  igazgatói  tisztség,  továbbá  a 
munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt teendőket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

4./ A Közgyűlés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2014. 
november 14. napjától számított öt éves időtartamra Licskó Bálint (Salgótarján, 1981. február 
17., an. Toldi Mária Anna) 3181 Karancsalja, Mikszáth út 27. szám alatti lakost választja meg. 
Az ügyvezető igazgató a tisztségét munkaviszony keretében látja el, munkabérét a Közgyűlés 
bruttó 500.000 Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az új ügyvezető igazgató munkaszerződését 
a 3. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

5./ A Közgyűlés a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a 4. 
melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés a 
társaság tevékenységi körei közül a 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás TEÁOR számú tevékenységi 
kört törölni rendeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

6./ A Közgyűlés utasítja a cég újonnan megválasztott ügyvezető igazgatóját, hogy a változások 
cégbíróságnak  és  adóhatóságnak  történő  bejelentése  érdekében  a  cég  jogi  képviselőjén 
keresztül a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2014. december 14.
Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató 

Dóra Ottó:  Molnár Károly képviselő úrnak adja meg a szót. 

Molnár Károly: Gratulál a megválasztott ügyvezető igazgató úrnak, kitartó munkát kíván neki, 
egyben megköszöni az előző igazgató úrnak a munkáját. Gratulál továbbá frakcióvezető társának a 
megválasztásához. 

Dóra Ottó: Turcsány László képviselő úrnak adja meg a szót. 
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Turcsány László: Megköszöni Sári Sándor igazgató úr munkáját, amivel Salgótarján Megyen Jogú 
Város közfoglalkoztatásában részt vett. Az új igazgató úrnak sok sikert kíván munkájához. 
Nagyságrendekkel nagyobb közfoglalkoztatásról van szó  Salgótarjánban,  mint Kazáron.  Kívánja, 
hogy szociális érzékenységét és minden tudását latba vetve jól megfontolt döntéseket hozzon. 

Dóra Ottó: Ügyvezető igazgató úrnak adja meg a szót. 

Licskó Bálint:  Megköszöni a bizalmat, igyekszik meghálálni. Mindenkinek a segítségét nagyon 
szívesen veszi. Bármilyen ötletet, építő kritikát, javaslatot elfogad. Hiába töltött el sok időt hasonló 
területen, nem ekkora rendszerben dolgozott. Mentségére szóljon, hogy azt a munkát, amit Kazáron 
kell  végeznie,  kis  túlzással  teljesen  egyedül  végzi.  Salgótarjánban  nagy  segítségére  lesz 
remélhetőleg az apparátus, ami az adminisztratív terheket leveszi a válláról. 

A szociális  érzékenységre  reagálva  elmondja,  hogy édesapja évekig  nevelőotthonban dolgozott, 
szinte  nevelőotthonos  gyerekek  között  nőtt  fel.  Véleménye  szerint  többek  között  ennek  is 
köszönheti, hogy Kazáron jól működik a közmunka, hiszen az emberekkel jó a kapcsolatot ápol. 

Dóra  Ottó:  Igazgató  úr  a  segítséget  megkapja,  a  felelősség  az  Öné.  Jó  munkát  kíván  a 
megválasztott igazgatónak. 

További  hozzászólás  nem hangzott  el,  a  közgyűlést  bezárja.  Megköszöni  képviselő-társainak  a 
Közgyűlésben végzett  tevékenységét.  A  közmeghallgatással  egybekötött  közgyűlés  legközelebbi 
ülésének időpontja: 2014. november 27. 

K.m.f.

       Dóra Ottó      dr. Gaál Zoltán
     polgármester jegyző
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