
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. augusztus 30-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző
- dr. Varga Tamás aljegyző
- Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- meghívott vendégek, érdeklődő állampolgárok
- a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  a  rendkívüli  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  tanácskozási  joggal 
résztvevőket és a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat. Megállapította, hogy a Közgyűlés 
15  tagjából  14  fő  van  jelen,   Pataki  Csaba  képviselő  úr  előzetesen  jelezte  távolmaradását. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Megrendüléssel  értesült  róla,  hogy  Herold  László,  a  Bolyai  János  Gimnázium  nyugalmazott 
igazgatója  és  tanára,  1995-től  Nógrád  Megye,  majd  2007-től  Salgótarján  díszpolgára,  idén 
márciusban  magas  színvonalú  munkája  és  példamutató  tevékenysége  elismeréseként  a  Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetettje életének 88. évében elhunyt. 
Kérte, hogy a jelenlévők néma felállással adózzanak emlékének.  

Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy  az  államalapítás  ünnepe,  augusztus  20.  alkalmából  szakmai 
munkájáért, elért sikereiért és eredményeiért 
- a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült  Gabora János Gyula, a 
Gabora Gála a Gyermekekért  jótékonysági öregfiúk teremlabdarúgótorna-sorozat ötletgazdája és 
főszervezője. Elismeréséhez gratulált.

Salgótarján szülötte, a Nógrád Táncegyüttes korábbi táncosa, jelenleg a Mezőföld Népi Együttes 
művészeti  vezetője,  Hajdara  Tamás –  megosztva  párjával,  Herczeg  Hajnalka  Anikóval  -  a 
Népművészet Ifjú Mestere -  díjban részesült. 
A  díjazottaknak  Közgyűlésünk  nevében  is  gratulált,  munkájukhoz  további  sok  sikert  és  jó 
egészséget kívánt.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § (2) bekezdésében foglalt jogkörével 
élve rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte. Döntéshozatalt kért a tárgysorozatról.

A Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi tárgysorozatot fogadta el:

1. Javaslat a távhőszolgáltatási közfeladat-ellátás kockázatának csökkentésére 
Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató



2.   Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
      felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

      A napirend tárgyalásához meghívott:  
   - dr. Egyed Ferdinánd

N A P I R E N D E K  

1. Javaslat a távhőszolgáltatási közfeladat-ellátás kockázatának csökkentésére 
       Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Fekete  Zsolt: Az  Állami  Számvevőszék  2015.  II.  félévében  elvégezte  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
távhőszolgáltatási  közfeladat  ellátását  érintő  gazdálkodási  tevékenysége  szabályszerűségének 
ellenőrzését.
Az ellenőrzési jelentés megküldésével egyidőben az ÁSZ Elnöke elnöki figyelemfelhívással élt a 
polgármester felé, melyben javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatok alapján a Közgyűlés 2016. 
áprilisi határozatában a távhőszolgáltatási közfeladat-ellátás kockázatának csökkentése érdekében 
intézkedési  tervet  hagyott  jóvá,  melyben  megfogalmazásra  kerültek  a  Salgó  Vagyon  Kft. 
közszolgáltatási  tevékenységének  mérésére  alkalmas  kritériumrendszer  kialakításával,  illetve  a 
kinnlévőségek hatékonyabb kezelésével kapcsolatos feladatok.
A Salgó  Vagyon  Kft.  az  intézkedési  tervben  meghatározott  feladatokra  vonatkozóan  javaslatát 
összeállította, mely jelen előterjesztés mellékleteit képezi. 

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

157/2016. (VIII.30.) Öh. sz. határozat
1.    Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a távhőszolgáltatás közfeladat-
ellátás  kockázatának  csökkentése  érdekében  a  közszolgáltatási  tevékenység  mérésére  alkalmas 
kritériumrendszert az 1. melléklet szerint állapítja meg. 
A Közgyűlés  utasítja  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a  kritériumrendszerben 
szereplő mutatószámok alakulásáról az éves számviteli beszámoló részeként adjon számot.

        Felelős: Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
       Határidő: értelemszerűen  

2.     A Közgyűlés távhőszolgáltatási közszolgáltatás során keletkező kinnlévőségek hatékonyabb 
kezelésével  kapcsolatban a  Salgó Vagyon Kft.  által  a  2,  melléklet  szerint  készített  javaslatokat 
megtárgyalta. 
A Közgyűlés  felkéri  a  polgármestert  és  a  Salgó Vagyon Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy a  2. 
mellékletben  megfogalmazott  javaslatok  figyelembevételével  folyamatosan  vizsgálják  a 
kinnlévőségek hatékonyabb kezelésének lehetőségeit.  
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        Felelős: Fekete Zsolt polgármester,
                      Méhes András a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
       Határidő: értelemszerűen  

2.   Javaslat a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
      felügyelőbizottsági tagjának megválasztására 
      Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester
      A napirend tárgyalásához meghívott:
     - dr. Egyed Ferdinánd

Fekete Zsolt: A  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági  társaságok   felügyelőbizottságainak  tagjait  a  tulajdonos  nevében  a  döntéshozó  szerv 
választja meg. Döntéshozó szervnek a többségi önkormányzati tulajdonú (több taggal rendelkező) 
társaságoknál a taggyűlés minősül. A  VGÜ Nkft. vonatkozásában a taggyűlés 2014. novemberében 
megválasztotta a társaság felügyelőbizottsági tagjait a 2014. december 01. napjától 2019. november 
30. napjáig terjedő időszakra.
Méhes  András  a  VGÜ  Nkft.  felügyelőbizottsági tagja  2016.  június  30.  napjával  lemondott 
tisztségéről. Helyére új tag megválasztása szükséges.
Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a felügyelőbizottság új tagjaként dr. Egyed Ferdinándot  javasolja 
megválasztani a taggyűlésnek 2019. november 30. napjáig terjedő időszakra.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Fekete Zsolt: Döntéshozatalt kért.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

158/2016. (VIII.30.) Öh. sz. határozat
1.   Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni 
Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy a  társaság 
felügyelőbizottsága új tagjának dr. Egyed Ferdinánd, …...............................................  szám alatti 
lakost  2019. november 30. napjáig terjedő időszakra válassza meg.
        Határidő: a társaság következő taggyűlése
        Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

2.     A Közgyűlés  javasolja  a  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési 
Nonprofit  Kft.  taggyűlésének,  hogy  a  felügyelőbizottság  tagjának  tiszteletdíját  53.800  Ft/hó 
összegben állapítsa meg.  
        Határidő: a társaság következő taggyűlése
        Felelős:         Fekete Zsolt polgármester

3.    A Közgyűlés  javasolja  a  Társaság  taggyűlésnek,  hogy  fogadja  el  a  társasági  szerződés 
módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a döntés támogatására.
        Határidő: a társaság következő taggyűlése
       Felelős:    Fekete Zsolt polgármester

3




