










































ügyvezető posztjára pályázatot kell kiírni, legkésőbb január 1-től. Valószínűleg Tatár Csaba nem 
fogja bánni, ha december 31-ig ingyen nem kell ezt a feladatot elvégeznie. Egyébként a fejlesztési 
iroda nagyon le van terhelve az új előkészítésekkel és hiányozni fog adott esetben az a kapacitás, 
ami itt van.
A visszahívást illetően nem merült fel az etikus, vagy nem etikus kérdéskör. Nem akar hosszan és 
személyesen erről beszélni, mivel igazgató asszony nincs jelen. Az elmúlt időben világosan kide-
rült, hogy alapvetően mások a nézeteik. Nem a fizikailag elvégzett munkáját kifogásolta a múltkor 
sem. A végeredmény minősége a fontos. Hogy mennyit dolgoztak, az igazán akkor vizsgálandó, ha 
a végeredmény rendben van. A múltkor is elmondta, hogy ez egy olyan cég, ahol leginkább a pro-
duktum minősít.
Az elmúlt hetek nagy esőzéseikor beázott az önkormányzat irattára, néhol 10 cm-es víz állt, meg-
ázott az iratok egy része is. Mára kiderült, mi volt az oka ennek: újraburkolták a Múzeum teret. Teg-
nap sikerült megtalálni a hibát, rosszul lett a szigetelés megcsinálva. Ezek olyan hibák, amelyekre 
biztos van mindig magyarázat, csak itt sok százmillió Ft elköltéséről van szó.
Ebben a helyzetben az egyik nézőpont tud érvényesülni. Ajánlott igazgató asszonynak a cégen belü-
li munkatársi beosztást, ő nem fogadta el. Ezt sajnálja, mert a munkabírása, az adminisztrációs része 
rendben van. Viszont ennél a munkánál az az alapnak számít, hogy az adminisztrációs része rend-
ben van. Az számít, hogy a produktum milyen.
Jogszerűtlenséget nyilvánvalóan nem követne el. Vezetői megbízás indokolás nélkül visszavonható 
valamennyi cégvezető esetében. Jelen esetben azért már pár szót mondott is róla. Tehát ennek a 
döntésnek, már ha a Közgyűlés elfogadja, a jogszerűsége nem vitatható.
Ha a törvény lehetővé teszi, akkor szeretnék a céget fönntartani, sőt, megerősíteni. Erről több belső 
szakmai  konzultáció  is  volt  már  a  Városfejlesztési  Iroda,  Jegyzői  Iroda,  az  irányító  hatóság 
részvételével.
További hozzászólás nem volt, ezért döntéshozatalt kért. A Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében az alábbi határozatot hozta:

124/2015. (V.28.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazga-

tóját, Telekné Dézsi Piroskát (an: …...............; szül.: …...............; lakik: …...............) 2015. júni-
us 01. napjával visszahívja. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dóra Ottó polgármester 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazga-
tójának Tatár  Csabát  (szül:  …................;  an:  …...............;  lakik:  3…...............)  választja  meg 
2015. június 01. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. Az ügyvezető igazgató 
tevékenységét megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el. A Közgyűlés felhatalmaz-
za a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a cég jogi képviselőjén keresztül gondoskod-
jon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dóra Ottó polgármester 
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20. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos döntések meghozatalá-
ra
Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

Dóra Ottó: A Közgyűlés Tatár Csabát a 129/2013.(V. 30.) Öh. sz. határozatával 2018. május 30. 
napjáig terjedő határozott időre választotta újra a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójaként. Az 
ügyvezető igazgató feladatát jelenleg munkaviszony keretében látja el.
Tatár Csaba kérelemmel fordult hozzá, melyben előadta, hogy a határozott idejű munkaszerződés 
időtartama alatt 2015. május 31. napjával megszerzi az öregségi nyugdíjra való jogosultságot. A 
nyugdíjazásra vonatkozó szabályok várható jövőbeni módosítása és saját egyéni érdekei szerint is 
célszerű lenne, ha nyugdíjba vonulna és új szerződés szerint folytatná az ügyvezetői feladatok ellá-
tását. Megkeresésében kiemelte, hogy a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatói pozíciójának betöl-
tése számára megtiszteltetést és különleges szakmai kihívást jelent, amely értéket szeretné megtarta-
ni a határozott idejű munkaszerződése időtartamára vonatkozóan.
Az ügyvezető  igazgató kezdeményezte  munkaszerződésének közös megegyezéssel  történő meg-
szüntetését, abban az esetben, ha a Közgyűlés támogatja a kérését, mely szerint a munkaszerződés 
megszűnését követő napon ingyenes megbízási jogviszony keretében, majd ezt követően új, határo-
zott idejű munkaszerződés alapján látná el a Társaság ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat. 
Kérelmét méltányolva az előterjesztés az ügyvezető igazgató munkaszerződésének 2015. május 31. 
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésére, 2015. június 1. napjára vonatkozóan díja-
zás nélküli megbízási szerződés megkötésére, illetve 2015. június 2. napjától 2018. május 30. napjá-
ig új munkaszerződés megkötésére tesz javaslatot.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta.
Ő is támogatja az előterjesztést. Ha majd letelik a megbízása az előző napirendnél megszavazottak 
alapján  a  Városfejlesztő  Kft-nél,  az  önkormányzat  nevében  próbál  alkudozni  menet  közben  az 
egyéb anyagi ügyeket illetően.
Úgy látja és igazgató úr is írta, hogy az elhivatottság a cégnél működik. Rengeteg probléma, napi 
gond van, a cég egy ágon szociális feladatokat is ellát bizonyos értelemben. A távhő szolgáltatást 
érintően sem lehet tudni, hogy a cégnél marad-e, vagy államosításra kerül. Ha itt marad, akkor ki  
tudnak-e  lépni  a  20  éves,  vagy  még  régebbi  szerződésekből,  amelyek  nem  biztos,  hogy  a 
legelőnyösebbek az önkormányzat számára. Tehát ebben komoly feladatok lesznek.
Megkérdezte,  van-e valakinek kérdése,  észrevétele az előterjesztéshez.  Nem volt,  döntéshozatalt 
kért. A Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2015. (V.28.) Öh. sz. határozat
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ne-

vében, mint a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 
alapítói  jogait  gyakorló  szerv  hozzájárul  Tatár  Csaba  (szül.:  …...............,  an.:  …..............., 
…...............) ügyvezető igazgató munkaviszonyának 2015. május 31. napjával közös megegye-
zéssel történő megszüntetéséhez.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jog-
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Tatár Csaba, a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója a 
Társaság ügyvezetését 2015. június 1. napján díjazás nélkül, megbízási jogviszonyban lássa el.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására az 1. melléklet sze-
rint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester
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