
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

15. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 14-ei rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:
-  a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
-  dr. Varga Tamás aljegyző
-  Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
-  önkormányzati cégek vezetői
-  intézményvezetők
-  meghívott vendégek
-  érdeklődő állampolgárok
-  a sajtó képviselői

Fekete  Zsolt: Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  közszolgáltatást  végző  cégek 
képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevő, valamint a meghívott 
vendégeket, a sajtó képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 13 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 15. § 
(3) bekezdésében foglalt  jogkörével élve rendkívüli  közgyűlést  hívott  össze.  Elmondta,  hogy  az 
előterjesztéseket bizottságok nem tárgyalták.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás mellett  az alábbi tárgysorozatot fogadta  
el:

1./ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

2./ Javaslat  a  Tóstrand  és  környékét  érintő  településrendezési  eszközök  módosítását  
megelőző környezeti vizsgálat szükségességéről és a partnerségi egyeztetés lezárásáról
Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész
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1./ Javaslat  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  
megválasztására
Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete  Zsolt: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Közgyűlés  2014.  novemberi 
határozatával  2014.  november  14.  napjától  2019.  november  14.  napjáig  a  Salgótarján 
Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  Licskó  Bálintot  választotta  meg.  A 
határozatban foglaltak szerint Licskó Bálint tisztsége 2019. november 14. napján megszűnik, emiatt 
új ügyvezető igazgató megválasztása vált szükségessé, melyre Dombovári Edina személyében tett 
javaslatot. A megbízás 5 évre szól, az ügyvezető igazgató díjazására bruttó 600.000 Ft/hó összegben 
tett  javaslatot.  Javasolta  továbbá  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának megválasztásáról  szóló határozat  elfogadását.  Tájékoztatta  a  Közgyűlést,  hogy az 
előterjesztés mellékletét képező munkaszerződés az ülés előtt lett kiosztva.

Megjegyezte, hogy Licskó Bálint az elmúlt 5 évben a Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben nagyon 
komoly  szakmai  munkát  végzett,  hiszen  közel  1400  közfoglalkoztatottal  kellett  felvenni  a 
kapcsolatot,  és  kellett  mindazon  városüzemeltetési  és  értékteremtő  feladatokat  elvégezni, 
amelyekre  pályázat  útján  került  sor.  Elmondta,  hogy  Licskó  Bálint  időközben  jelezte,  hogy 
személyes pályafutása magasabb szintre emelkedik, ezért a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. igazgatói 
munkakörét  nem  tudja  betölteni  a  kinevezése  lejárta  után.  Megjegyezte,  hogy  olyan  igazgató 
személyére  tesz  javaslatot,  aki  közfoglalkoztatásban,  pályázatírásban  jártas,  jó  kapcsolatokkal 
rendelkezik a felügyelő szervek felé. 

A továbbiakban Licskó Bálintnak adta meg a szót. 

Licskó Bálint: Hozzászólásában megköszönte a Közgyűlésnek az öt évvel ezelőtt megelőlegezett 
bizalmat.  Elmondta,  hogy  élete  legmeghatározóbb,  legnehezebb  és  egyben  legszebb  időszakát 
töltötte a cégnél. Megköszönte a Hivatalnak, az irodáknak, és legfőképp kollégáinak a mindennapi 
segítséget. Az új ügyvezető igazgató munkájához sok sikert kívánt, és felajánlotta segítségét.

Fekete Zsolt: A továbbiakban Dombovári Edinának adta meg a szót.

Dombovári Edina: Hozzászólásában köszöntötte a Közgyűlésen részt vevőket, majd megjegyezte, 
hogy élni fog a felajánlott lehetőséggel. Véleménye szerint a távozó ügyvezető igazgató úr magasra 
tette  a  mércét,  és  reméli,  hogy  méltó  utódjává  válik.  Elmondta,  hogy  munkáját  a  lehető 
legmagasabb szakmai tudásával szeretné képviselni. 

Fekete Zsolt: Megköszönte ügyvezető igazgató asszony hozzászólását. 

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

178/2019. (XI. 14.) határozat

1. A Közgyűlés  a  Salgótarján  Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójának  2019. 
november 14. napjától számított 5 éves időtartamra Dombovári Edina  (született: ….............. 
…............................,  anyja  neve:  …........................) …..................................................  szám 
alatti lakost választja meg. Az ügyvezető igazgató a tisztségét munkaviszony keretében látja el, 
munkabérét a Közgyűlés bruttó 600.000 Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az új ügyvezető 
igazgató munkaszerződését az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
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