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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 
 

8. SZ. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. április 28-ai 

üléséről. 

 

Jelen voltak: 
 a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 

 dr. Romhányi Katalin jegyző 

 dr. Varga Tamás aljegyző, 

 a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, 

 az önkormányzati cégek vezetői, 

 intézményvezetők, 

 a sajtó képviselői. 

 

Fekete Zsolt: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a közszolgáltatást végző cégek, a 

Hivatal képviselőit, az intézményvezetőket, az ülésen tanácskozási joggal részt vevőket, a sajtó 

képviselőit, az érdeklődő állampolgárokat, valamint a meghívott vendégeket. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 tagjából 14 fő volt jelen, a Közgyűlés határozatképes volt.  

 

A munkát a tárgysorozat elfogadásával kezdték. Megkérdezte, hogy van-e módosító javaslata 

valakinek a tárgysorozatot érintően. 

 

A tárgysorozatra vonatkozóan módosító javaslat nem érkezett. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi tárgysorozatot fogadta el: 

 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről 

szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. Javaslat a településrendezési eszközök M-14 jelű, a szennyvíztelep védőtávolságán 

belüli építések szabályozását érintő módosítását megelőző környezeti vizsgálat 

szükségességéről és a véleményezési szakasz lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

4. a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2021. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 
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5. a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2021. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

 

6. a) A Salgó Vagyon Kft. 2021. évi éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

 

7. a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

egyszerűsített éves beszámolója 

b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 

 

8. a) A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolója 

b) A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

 

9. a) Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

beszámolója 

b) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti 

terve 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

 

10. Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi 

személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Mészáros Antal, VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és 

Kereskedelmi Főigazgatóság 

  

11. Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ 

Zrt-vel a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Salgótarjánban” című projekt 

megvalósítása keretében 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Mészáros Antal, VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és 

Kereskedelmi Főigazgatóság 

 

12. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott 2022. évi 

sporttámogatási pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

13. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött közigazgatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 
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14. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, 

felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

15. Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának, 

felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

A továbbiakban a Polgármesteri Tájékoztató következett. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Közgyűlés a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. 
 

 

Fekete Zsolt: Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestereként gratulált a választás 

nyertesének a FIDESZ-KDNP-nek, ezen belül is Becsó Zsoltnak, aki az egyéni 

választókörzetben országgyűlési képviselő mandátumot szerzett és az alakuló ülésen május 2-től 

a parlament tagja lesz. 

Elmondta, hogy a jövő hétre Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úrral, valamint Fenyvesi Gábor 

kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnokkal egy közös egyeztető munkának az elkezdését 

fogja kezdeményezni Salgótarján fenntarthatósága és további fejlődése érdekében. Elmondta, 

hogy elengedhetetlennek tartja a közös munkát, az egyeztetésen megtárgyalják, hogy a 

közeljövőben együtt, közösen milyen munkát fognak elvégezni. 
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NAPIRENDEK 

 

1. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről 

szóló 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet április 

havi módosítására az előterjesztésben foglaltak szerint tett javaslatot. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében; a Népjóléti Bizottság 5 

igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében; a Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal; 1 nem 

szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett; a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem 

szavazat ellenében támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

A 11/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

 Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a 2021. január 

27-ei közgyűlésén, a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendeletét úgy módosította, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat 

hatályon kívül helyezte a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt. A 

veszélyhelyzet fennállása alatt viszont – kormányrendeleti szabályozásnak megfelelően– ezen 

módosítás még nem lépett hatályba.  

Időközben 2021. december 1-ei hatállyal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvény – a korábbi rendelkezéshez hasonlóan – úgy módosult, hogy ismét hatáskört biztosított a 

települési önkormányzatok részére az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

rendelettel történő megállapításához. 

Tekintettel arra, hogy a felhatalmazást adó rendelkezés a törvénybe visszakerült, a még hatályba 

nem lépett módosítás hatályba nem lépéséről rendelkezni kellett. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta 

az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  

 

A 12/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. Javaslat a településrendezési eszközök M-14 jelű, a szennyvíztelep védőtávolságán 

belüli építések szabályozását érintő módosítását megelőző környezeti vizsgálat 

szükségességéről és a véleményezési szakasz lezárásáról 

Előterjesztő: Angyalné Wilwerger Józsa főépítész 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2022. februári közgyűlésen 

hozott határozat alapján eljárást indított a településrendezési eszközök módosítása előkészítésére 

önkormányzati kezdeményezésre. 

A módosítás célja a Sugár úti Szennyvíztisztító telep 300 méteres védőtávolságán belüli építési 

korlátozások pontosítása volt. A HÉSZ további szöveges módosítása arra irányult, hogy a 

kertvárosias és falusias lakóterületben, üdülőházas és hétvégi házas területben a rendeltetésszerű 

használatot zavaró funkciók részletesen legyenek felsorolva. 

Elmondta, hogy a szakhatóságok véleményeit a határozat melléklete tartalmazza. A város 

honlapján márciusban közzétett társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban kifogásoló észrevétel nem 

érkezett.  

A határozati javaslat a településrendezési terv módosítása véleményezési és partnerségi 

egyeztetési szakasza lezárására irányult. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

54/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

M-14 jelű, a Sugár úti szennyvíztelep védőtávolságán belüli építések szabályozását érintő 

módosítása véleményezési szakaszában beérkezett adatszolgáltatásokat és véleményeket az 1. 

melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja. 

A Közgyűlés a véleményezési szakaszt, valamint a partnerségi egyeztetést lezárja. Megállapítja, 

hogy környezeti vizsgálat nem szükséges. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot, a településrendezési eszköz tervezetét, a megalapozó 

vizsgálatot és alátámasztó javaslatot elektronikus adathordozón végső szakmai véleményezésre 

az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Fekete Zsolt: A következő napirendi pontokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a számvitelről 

szóló törvény alapján a gazdálkodó szervezet beszámolót köteles készíteni működéséről, 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően. A 

közhasznú szervezet köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a kiegészítő melléklet részeként 

közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
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Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2021. évre vonatkozó 

beszámolójukat, és a 2022. évi üzleti tervet is. A tervek a társaságok jövőbeni elképzeléseit 

foglalták össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemezték. Tartalmazták mindazon 

információkat, amelyek egy vállalkozás működéséhez szükségesek. 

 

4.a) A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2021. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Huszár Máté, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

55/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és 

Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2021. évi éves beszámolóját az I-V. sz. 

mellékletek szerint 267.180 eFt mérleg főösszeggel és 8.596 eFt adózott eredménnyel fogadja 

el. 

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének a 8.596 eFt 

adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.  

 

Határidő: 2022. május 15.  

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

 

 

4.b) Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Huszár Máté, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Szőllősi Sándor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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56/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 

taggyűlésének, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 6.785 eFt adózott 

eredménnyel fogadja el.  

 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  

Határidő: értelemszerűen  

 

 

5.a) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2021. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Bata János, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

57/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű 

Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 340.948 eFt mérleg 

főösszeggel és 25.900 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 25.900 eFt adózott 

eredmény eredménytartalékba történő helyezését jóváhagyja.  

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az 1. pont szerinti 

adózott eredménnyel kiegészített szabad rendelkezésű eredménytartalék terhére 26.000 eFt 

osztalék kifizetését. 

 

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató  

Határidő: 2022. július 15.  

 

 

5.b) Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Barta András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Ökrös László, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Bata János, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

58/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2022. 

évi üzleti tervét a melléklet szerint 22.750 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

6.a) A Salgó Vagyon Kft. 2021. évi éves beszámolója 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szarvas Istvánné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

59/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2021. évi beszámolóját az I-V. sz. 

mellékletek szerint 2.624.694 eFt mérleg főösszeggel és 5.331 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 5.331 eFt adózott 

eredmény eredménytartalékba történő helyezését jóváhagyja.  

 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az 1. pont szerinti 

adózott eredménnyel kiegészített szabad rendelkezésű eredménytartalék terhére 20.000 eFt 

osztalék kifizetését. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

Határidő: 2022. november 30. 
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6.b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2022. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Szarvas Istvánné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Susán Pál, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

60/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 

3.630 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató  

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

7.a) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

egyszerűsített éves beszámolója 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Stark Lászlóné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

61/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 317.670 eFt mérlegfőösszeggel és 

3.776 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

Határidő: azonnal 
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 3.776 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba történő helyezését jóváhagyja.  

 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

7.b) Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. 

évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Dombovári Edina ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Stark Lászlóné, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

62/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 288 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Dombovári Edina ügyvezető  

Határidő: 2022. december 31.  

 

 

8.a) A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolója 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Rozgonyi József, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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63/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a REMEK Salgótarjáni 

Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

beszámolóját 399.616 eFt mérlegfőösszeggel és 806 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató  

Határidő: azonnal 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 806 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.  

 

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató  

Határidő: azonnal 

 

 

8.b) A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Balogh Katalin ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- dr. Rozgonyi József, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Czékmán József, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

64/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a REMEK Salgótarjáni 

Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 0 Ft adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató  

 

 

9.a) Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi 

beszámolója 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Pálkovács Margit, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója 
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A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

65/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I-V. melléklet szerint 474 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató  

Határidő: azonnal 

 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 474 eFt adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.  

 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

9.b) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti 

terve 

Előterjesztő: Simon Lajos ügyvezető igazgató 

A napirend tárgyalásához meghívott: 

- Pálkovács Margit, a kft. felügyelőbizottságának elnöke 

- Németh József Tibor, a kft. könyvvizsgálója 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

66/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató 
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Fekete Zsolt: Minden cégnek és intézménynek megköszönte a 2021-ben végzett sikeres és 

eredményes munkát és jó munkát kívánt a 2022. évre. 

 

 

10. Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi 

személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Mészáros Antal, VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és 

Kereskedelmi Főigazgatóság 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. és az 

Önkormányzat között 2021. január 1-jén hatályba lépett, Salgótarján város helyi közösségi 

autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés alapján a VOLÁNBUSZ 

Zrt. látja el a helyi autóbusz közlekedéssel összefüggő feladatokat. 

A szolgáltató által 2022. március 31-én benyújtott adatszolgáltatás alapján lefolytatásra kerültek 

a 2021. évi helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeivel 

kapcsolatos számítások.  

A beszámoló alapján megállapítható volt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évi 

személyszállítási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően, szerződésszerűen látta el.  

Mivel a 2021. évben kifizetett 200.000.000 Ft támogatás nem fedezte a közszolgáltatáshoz 

kapcsolódó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összegét, ezért a közszolgáltatási 

szerződés alapján 278.234.282 Ft VOLÁNBUSZ Zrt. részére történő megfizetésére tett 

javaslatot az előterjesztés. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság szintén 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Hozzászólásában elmondta, hogy bizottsági ülésen újra előkerült a 

peremkerületekben élőknek – Rónafalu, Rónabánya – csak helyközi járatokkal van megoldva a 

közlekedése, ami havonta mindegy 10-12 ezer Ft körüli összeget jelent. 

Megkérdezte, hogy az elmúlt két évben történtek-e egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy ebből 

az összegből milyen kompenzációval tudna az önkormányzat segíteni, legalább az ott élő és 

munkába járó lakosoknak. 

Felmérést javasolt, amibe meghatározásra kerülne az összeg, ugyanis ebben az évben az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 27 millió Ft-ot kért pótlásra, ha ezt a körzetet is 

igénybe szeretnék venni. Véleménye szerint ez a támogatási összeg jóval kevesebb lenne. Kérte, 

hogy próbáljanak meg lépéseket tenni az ügyben, ha van rá lehetőség, akkor segítsenek az ott 

élők munkába járásában. 

 

Fekete Zsolt: Homoga László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Homoga László: Elmondta, hogy hasonló a gond az ő körzetében is. Károlyin ugyan van 

helyijárat, de az ritkán jár, viszont a távolsági autóbusszal közlekedőknek ugyanaz a problémája. 

Mindez az egész várost érintő nehézség, hiszen más városrészeken is előfordul, hogy távolsági 

autóbusszal könnyebb a városrész megközelítése. 
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Úgy vélte, hogy a Volánnak kellene ezt jelezni, hogy valamilyen megoldást találjanak a 

tömegközlekedés megoldására. 

 

Időközben megérkezett Bucsok Lajos úr és Makai Zoltán úr a VOLÁNBUSZ Zrt. képviseletében. 

 

Fekete Zsolt: Válaszadásra dr. Varga Tamás aljegyző úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Varga Tamás: Válaszában elmondta, hogy a helyközi járat nem újkeletű probléma, 

körülbelül 3 éve a Minisztérium azzal az igénnyel jelentkezett, hogy az önkormányzat 

valamilyen fajta képlet alapján számított hozzájárulást fizessen. Az Önkormányzat szakemberei 

megvizsgálták ezt az igényt és a városvezetés is állást foglalt ebben a kérdésben, amelynek a 

lényege az volt, hogy abban az esetben, amennyiben a személyszállításról szóló törvény alapján 

elkülönítetten ki tudja mutatni a Volánbusz Zrt. azt, hogy milyen többletköltséget jelent a 

helyközi járatoknak Salgótarján területén való megállása, abban az esetben az önkormányzat 

hajlandó megfizetni a számvitelileg kimutatott költségeket. Elmondta, hogy erre a mai napig 

nem került sor. 

Jelezte, hogy ebben az évben a minisztérium semmiféle igénnyel nem jelentkezett az 

Önkormányzat felé. 

Az elmúlt évben az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. illetékesei között lefolytatott tárgyalások 

során szóba került ez a téma. Tárgyaltak a felek arról, hogy milyen módon lesz ellátva ebben az 

évben a város, kiemelten Rónafalu, Rónabánya körzete. Az Önkormányzat vezetése kérte a 

Volánbuszt, hogy készítsen lehetőség szerint még 2021-ben számítást arra vonatkozóan, hogy 

milyen módon lehetne megoldani a Minisztérium által generált problémát. 

Homoga képviselő úr mondandójára reagálva elmondta, hogy nem a Volánbusz Zrt. részéről 

jelentkezett ilyen igény, hanem a Minisztérium avatkozott bele a két fél közszolgáltatási 

szerződésébe, bár a törvény azt mondta, hogy a helyközi járatoknak a helyijáratokba történő 

bevonásához a Minisztérium hozzájárulása kell. 

Az Önkormányzat a Volánbusz Zrt.-hez fordult egy próbaszámítás elvégzése érdekében, a 

javaslatot a mai napig nem kapta meg az Önkormányzat, hogy milyen pótlólagos járat 

bevonásával, milyen költséggel lehetne megoldani a problémát. 

Elmondta, hogy gyakorló utazóként helyközi járatot vesz igénybe, és azt tapasztalta, hogy a 

Volánbusz Zrt. meglehetősen rugalmasan kezeli a minisztérium elvárását. A salgótarjáni lakosok 

igénybe tudják venni a helyközi járatokat, a Szécsényi úton, a Rákóczi úton, a Budapesti úton 

megállnak a helyközi járatok és felveszik a salgótarjáni utazóközönséget. 

Várják a Volánbusz Zrt.-től a Rónafalu, Rónabánya városrészekre vonatkozó javaslatát. 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte a Volánbusz Zrt.-nek a rugalmasságot, amit a szolgáltatást igénybe 

vevők velé tesz. 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Elmondta, hogy örül annak, ha az embereket felengedik a buszra, de ez nem 

egy hivatalos eljárás, valaki ezt igénybe meri venni, valaki nem. Az emberek legtöbbje 

jogkövető magatartást tanúsít, van olyan, aki meg sem próbálkozik a helyközi járatra 

felszállással. 

Kérte, hogy a Volánbusz Zrt. mondja ki, hogy van lehetősége az utazóközönségnek a helyközi 

járatokra felszállni. 
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Fekete Zsolt: Elmondta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak, nem a Volántól kell a 

határozott válasz, hanem egy felsőbb utasítás szükséges. 

 

Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Elmondta, ahogy Aljegyző úr is említette, hogy a Volán felé érkezett egy 

kérés, hogy készítsenek számítást, amit eddig nem kaptak meg. Ha a Volán ezt átadta a 

Minisztérium felé, akkor nem hibásak ebben, de egy levelet küldhettek volna, hogy nem 

kompetensek ebben a kérdésben. 

 

Fekete Zsolt: Egyetértett Képviselő úrral, elmondta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak. 

 

Válaszadásra ismételten dr. Varga Tamás aljegyző úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Varga Tamás: Kérte, hogy ne menjenek bele a témába, mert hellyel közzel működik most a 

rendszer. Álláspontja szerint, ha felelőst keresnek, akkor a minisztériumban érhető tetten, hogy 

ki a felelős azért, hogy törvénysértő módon az önkormányzatot kompenzálás megfizetésére 

próbálja rávenni. 

Úgy gondolja, hogy a városvezetés partner abban, hogy az új országgyűlési képviselővel együtt, 

közösen felvegye a kapcsolatot a minisztériummal, és olyan személlyel tudjanak tárgyalni, 

akiben megvan a fogékonyság arra vonatkozóan, hogy elfogadja és értelmezze az önkormányzat 

álláspontját. 

 

Fekete Zsolt: Makai Zoltánnak a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőjének adta meg a szót. 

 

Makai Zoltán: Hozzászólásában elmondta, hogy a helyijáratok fenntartása az önkormányzat 

feladata, a helyközi járatoké pedig a Minisztérium feladata. A közszolgáltatási szerződésben 3 

pont is foglalkozik azzal, hogy kinek mi az ellátási kötelezettsége. Megpróbálnak 

alkalmazkodni, de a helyközi járatok használatában nem tud nyilatkozni, amíg a minisztérium 

azt nem mondja, hogy lehet. 

Elmondta, hogy a költségkimutatást nem egyszerű meghatározni, hiszen több olyan utazási 

lehetőség van, ami ingyenes utazást biztosít, ezeknek a költségeit nem könnyű kimutatni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt:  

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

67/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VOLÁNBUSZ Zrt. 

Salgótarján megyei jogú város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási 

tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóját a melléklet szerint 

jóváhagyja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester  
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2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VOLÁNBUSZ Zrt. 

beszámolójában kimutatott ÁFA mentes 278.234.282 Ft összegű ellentételezési igényt 

elfogadja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

11. Javaslat együttműködési és üzemeltetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ 

Zrt-vel a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Salgótarjánban” című projekt 

megvalósítása keretében 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

A napirend tárgyalásához meghívott: Mészáros Antal, VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és 

Kereskedelmi Főigazgatóság 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Projekt eredményeképpen 

Salgótarján helyi autóbusz közlekedésében egy olyan integrált közlekedésinformatikai rendszer 

jött létre, amely komplex szolgáltatástervező, forgalomirányító, utastájékoztató és 

járműdiagnosztikai funkcionalitásával jelentősen növeli a helyi tömegközlekedési szolgáltatás 

színvonalát. 

Az Önkormányzat az együttműködési és üzemeltetési megállapodás alapján térítésmentesen 

használatba és üzemeltetésbe adta a VOLÁNBUSZ Zrt-nek a Projektben beszerzésre került 

utastájékoztató kijelzőket, járműfedélzeti egységeket és utasszámláló berendezéseket a 

folyamatos és teljeskörű üzemeltetése érdekében.   

A VOLÁNBUSZ Zrt. vállalta, hogy a szolgáltatás megvalósulásával kapcsolatos, a rendszerben 

keletkező adatokból az összesített és származtatott adatokat térítésmentesen továbbítja az 

Önkormányzat részére. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság szintén 7 igen szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. képviselői szóbeli kiegészítéssel nem kívántak élni. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

68/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. melléklet szerint 

jóváhagyja a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötendő Együttműködési és üzemeltetési megállapodást és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Fekete Zsolt: Megköszönte Bucsok Lajos és Makai Zoltán uraknak a jelenlétet. Jó munkát 

kívánt a továbbiakban. 
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12. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott 2022. évi 

sporttámogatási pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: dr. Dániel Zoltán alpolgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Önkormányzatunk az 

önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló rendeletében 

foglaltak szerint pályázatot hirdetett salgótarjáni sportszervezetek, valamint a Salgótarjánban 

megrendezésre kerülő sportrendezvények, illetve szabadidősport rendezvények támogatására. A 

pályázatok benyújtási határideje 2022. március 28. volt. A sportszervezetek támogatására 22 

pályázat, a sport- illetve szabadidősport rendezvények támogatására 10 pályázat érkezett be.  

A pályázatok rangsorát és a javasolt támogatást az előterjesztés 1-2. melléklete tartalmazta. 

 

A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi Bizottság szintén 7 igen szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

 

A továbbiakban Tolnai Sándor képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Tolnai Sándor: Bejelentette személyes érintettségét az SBTC kapcsán. 

 

Fekete Zsolt: dr. Dániel Zoltán alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

dr. Dániel Zoltán: Bejelentette személyes érintettségét az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

69/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzatához benyújtott 2022. évi sporttámogatási pályázatok alapján a 

sportszervezetek részére a sporttevékenységükhöz és működésükhöz nyújtott támogatást az 1. 

mellékletben foglaltak szerint, a sportszervezetek és sportszövetségek sport- és szabadidősport 

rendezvényeinek támogatását a 2. mellékletekben foglaltak szerint határozza meg.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat értesítse, és felhatalmazza a 

támogatási megállapodások aláírására. 

  

Határidő: értelemszerűen 

 az értesítés tekintetében: 2022. május 13. 

Felelős: Fekete Zsolt, polgármester  

 

 

dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr elhagyta a termet. A Közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját. 
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13. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött közigazgatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat a nemzetiségek 

jogairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően közigazgatási szerződést kötött Salgótarján 

Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, amely alapján 2021-ben összesen 

3.600.000 Ft működési támogatást nyújtott az RNÖ-nek. Az RNÖ beszámolója eredményeként 

megállapításra került, hogy 514.064 Ft-tal több támogatást kapott. A közigazgatási szerződés 

értelmében a támogatás fel nem használt részét az RNÖ az Önkormányzat részére visszafizette. 

Mivel a fel nem használt támogatási összeg nagyságrendje már az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének készítésekor ismert volt, így az RNÖ 2022. évi támogatásának összege ennek 

figyelembevételével került meghatározásra a 2022. évben megkötött közigazgatási szerződésben. 

Kérte a Közgyűlést, hogy támogassa az RNÖ támogatásának 514.064 Ft-tal történő 

megemelését. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést a 2022. 

április 27-ei ülésén megtárgyalta, és elfogadta. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal; a Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal; a Pénzügyi 

Bizottság szintén 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

70/2022. (IV.28.) határozat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Salgótarján Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata között megkötött közigazgatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerint. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti közigazgatási szerződés 

módosításának aláírására. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy dr. Dániel Zoltán alpolgármester úr a 

Szakszervezetek Székházában munkakörükben elhunytakra emlékezve, az önkormányzatot 

képviselve koszorúzáson vesz részt. 

 

 

14. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, 

felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarjáni Csatornamű Kft. 

ügyvezető igazgatójának tisztsége 2022. április 30-án lejár, ezért szükséges új ügyvezető 



19 

 

igazgató megválasztása. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgató, Barta András az 

elmúlt években kiemelkedő színvonalon látta el a cég vezetéséből adódó feladatait, ezért 

javasolta a Közgyűlésnek, hogy mint a társaság legfőbb szervi jogait gyakorló szerv, Barta 

Andrást válassza meg a társaság ügyvezető igazgatójának 2022. május 1-től 2027. április 30-ig 

terjedő időre. Az ügyvezető igazgató a cég vezetését a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően 

ingyenes megbízás keretében vállalta. 

Elmondta, hogy a Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2022. május 31-én 

lejár, így szükségessé vált az új tagok megválasztása. Javasolta a társaság felügyelőbizottsági 

tagjait 2022. június 1-től 2024. november 30-ig terjedő időre megválasztani. 

A Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági tagjai 2013. június 1-től díjazás nélkül látták el a 

feladatukat. Javasolta, hogy a megválasztott tagok továbbra se részesüljenek díjazásban.  

Elmondta, hogy a Csatornamű Kft. könyvvizsgálójának megbízatása szintén 2022. május 31-én 

lejár, így a jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaság új könyvvizsgálójának 

megválasztásáról is. 

A cég jelenlegi könyvvizsgálatát a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft. az elmúlt 

években kiemelkedő hozzáértéssel, az elvárt színvonalon látta el, így az ügyvezető igazgató 

javaslata alapján kezdeményezte, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint 

döntsön a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft újraválasztásáról. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

71/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Salgótarjáni 

Csatornamű Szolgáltató Kft. legfőbb szerve, a társaság ügyvezető igazgatójának 2022. május 

1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő 5 éves időtartamra Barta Andrást (szül.:………, 

an.:………, lakik:………..) választja meg. Az ügyvezető igazgató a tisztséget megbízási 

jogviszonyban látja el, díjazásban nem részesül. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés, mint alapító a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági 

tagjainak Ökrös Lászlót (szül.:………, an.:………, lakik:………..), Molnár István Tibort 

(szül.:………, an.:………, lakik:………..), valamint Szabó Csabát (szül.:………, an.:………, 

lakik:………..) 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időszakra 

megválasztja azzal, hogy feladatukat díjazás nélkül látják el. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának a Főnixbata 

Auditáló és Számviteli Szolgáltató Kft.-t (1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center 

Wall Street 21., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Bata János, szül.:………, 

an.:………, lakik:………..kamarai tagsági száma: 000132) választja meg 2022. június 1. 
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napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 

114.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg.  

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. A Közgyűlés az alapító okirat módosítását az 1. melléklet szerint, az ügyvezető igazgató 

megbízási szerződését a 2. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül 

kezdeményezze a változásbejegyzési eljárás lefolytatását a cégbíróságnál a szükséges 

intézkedések megtétele érdekében. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

15. Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának, 

felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására  

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester 

 

Fekete Zsolt: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Salgótarján és Környéke 

Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának tisztsége 2022. április 30-án lejár, ezért szükséges új 

ügyvezető igazgató megválasztása. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ügyvezető igazgató, Barta 

András az elmúlt években kiemelkedő színvonalon látta el a cég vezetéséből adódó feladatait, 

ezért javasolta a Közgyűlésnek, hogy a társaság taggyűlésének tegyen javaslatot arra 

vonatkozóan, hogy Barta Andrást 2022. május 1-től 2027. április 30-ig terjedő időtartamra 

ügyvezető igazgatónak válassza meg. Javasolta továbbá, hogy a többi önkormányzati céghez 

hasonlóan az ügyvezető megbízási díját bruttó 900.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.  

Elmondta, hogy a Vízmű Kft. esetében a társaság tulajdonosi körére tekintettel az Önkormányzat 

egy felügyelőbizottsági tagot delegált a bizottságba. Dr. Huszár Máté megbízatása 2022. május 

31-én lejár, így javaslatot tett az újraválasztására. 

A Vízmű Kft. felügyelőbizottsági tagjai 2013. június 1-től díjazás nélkül látták el a feladatukat. 

Javasolta, hogy a megválasztott tagok továbbra se részesüljenek díjazásban.  

Elmondta, hogy a Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31-én lejár, így a 

jogszabályok értelmében szükséges gondoskodni a társaság új könyvvizsgálójának 

megválasztásáról is. 

A cég jelenlegi könyvvizsgálója Szőllősi Sándor az elmúlt években kiemelkedő hozzáértéssel, az 

elvárt színvonalon látta el feladatait, így az ügyvezető igazgató javaslata alapján kezdeményezte, 

hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön Szőllősi Sándor 

újraválasztásáról. 

 

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 



21 

 

 

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

 

72/2022. (IV.28.) határozat 

 

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és 

Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig 

terjedő 5 éves időtartamra a társaság ügyvezető igazgatójának Barta Andrást (szül.:………, 

an.:………, lakik:………..) válassza meg, havi megbízási díját bruttó 900.000 Ft összegben 

határozza meg.  

 

Határidő: a társaság következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy 2022. 

június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időre válassza meg a felügyelőbizottság 

tagjait. A Közgyűlés a felügyelőbizottságba dr. Huszár Mátét (szül.:………, an.:………, 

lakik:………..) javasolja megválasztani 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig 

terjedő időtartamra. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 

taggyűlésének, hogy 2022. június 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időre a 

felügyelőbizottság elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül lássák el. 

 

Határidő: a társaság következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

3. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 

könyvvizsgálójának Szőllősi Sándort (szül.:………, an.:………, lakik:………..kamarai 

tagsági száma: 000223) válassza meg 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő 

időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 119.100 Ft + ÁFA/hó összegben 

javasolja meghatározni.  

 

Határidő: a társaság következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

4. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társasági 

szerződés módosítását az 1. melléklet szerint, az ügyvezető igazgató megbízási szerződését a 

2. melléklet szerint fogadja el. 

 

Határidő: a társaság következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

5. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy utasítsa az 

ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül kezdeményezze a 

változásbejegyzési eljárás lefolytatását a cégbíróságnál a szükséges intézkedések megtétele 

érdekében. 

 

Határidő: a társaság következő taggyűlése 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
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Fekete Zsolt: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az ülésre interpelláció nem érkezett. 

 

A továbbiakban Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Köszönetet mondott a VGÜ igazgatójának, hogy mind a Kisfaludy útról, 

mind pedig Zagyvarónáról elvitték az illegális hulladékot. 

Pataki Csaba alpolgármester úrtól megkérdezte, hogy a Kisfaludy útra kihelyezésre került-e a 

kamera. 

 

Fekete Zsolt: Szabó Csaba képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Szabó Csaba: Bizottsági ülésen feltett egy kérdést a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatójának a Csokonai úton pályázatból tervezett játszótér építéssel kapcsolatban, ami 2019. 

óta húzódik. Ügyvezető Igazgató Asszony elmondta a nehézségeket, az altalaj problémáját, 

valamint, hogy a telek sem ideális a játszótér építéséhez, másik helyet kellene keresni. 

Egyeztetést kezdeményezett az érintettekkel, hogy milyen úton módon tudnák megoldani a 

játszótér problémát, hiszen Somoskőn is hasonló a helyzet. 

Elmondta, hogy TeSzedd! mozgalmat terveztek szervezni a Csokonai út környékére, a Szabó 

Ervin út, Esze Tamás út környékére a patakmeder takarítására. Felmérte a területet, de olyan 

mértékű ráfordítást, erőt igényel, hogy ezt TeSzedd! mozgalomban nem lehet megoldani, egy 

nagyobb szervezetnek kellene beavatkoznia. A Foglalkoztatási Kft.-t kérte, hogy valamilyen 

akció keretében a patakmedret meg kellene próbálni kitakarítani, gépi erőre és konténerre lenne 

szükség. 

 

Fekete Zsolt: Molnár Károly képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Molnár Károly: Hozzászólásában elmondta, hogy a Beszterce lakótelepre ő is önkéntes 

TeSzedd! akciót hirdetett, a Strand Hotel környékét szerette volna megtisztítani, de az olyan 

nagy volumenű lett volna, amit egy ilyen önkéntes mozgalomban nem lehet megtisztítani. 

Kérte, hogy a Salgó Vagyon Kft., illetve a VGÜ Kft. igazgatójával üljenek le egyeztetni, mert 

kezdenek ott áldatlan állapotok kialakulni. Kérte, hogy találjanak megoldást a probléma 

megszüntetésére. 

 

Fekete Zsolt: Turcsány László képviselő úrnak adta meg a szót. 

 

Turcsány László: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató úrtól kérdezte, hogy van-e kiírva 

lomtalanítási akció, vagy pedig továbbra is csak a házhoz menő lomtalanítási rendszer működik? 

Úgy gondolta, hogy a lakosságot tájékoztatni kellene ezzel kapcsolatban. 

Elmondta, hogy a Jónásch telepen az Acélgyár területén elindultak a munkálatok, viszont a gyár 

mögé vezető úton nagy teherautók járnak. Kérte a Hatósági Irodát, hogy nézzenek utána 

nyújtottak-e be behajtási kérelmet, ha pedig nem akkor a közterület-felügyelők menjenek ki, 

mert az út nemrég lett felújítva, és nem szeretnék a lakók, ha megrongálódna. 

 

Fekete Zsolt: Pataki Csaba alpolgármester úrnak adta meg a szót. 

 

Pataki Csaba: Válaszában elmondta, hogy az előző Közgyűlésen jelzett nagy mennyiségű 

illegális hulladékot a VGÜ Kft. közreműködésével elszállították. A kamera időközben 

tönkrement, a javítása folyamatban van, jövő hét közepére kihelyezésre kerül. 
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Fekete Zsolt: A játszótérrel kapcsolatban Szabó Csaba képviselő úrnak válaszolva elmondta, 

hogy az érintett területen kiderült, hogy a talaj alatt nagy mennyiségű építési törmelék található, 

amire nem lehet játszóteret építeni. Egyetértett azzal, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket hová 

lenne a legjobb az új játszóteret megépíteni. 

Elmondta, hogy Somoskőben hasonló a helyzet. Volt kinézett helye a játszótérnek, ami nem 

önkormányzati tulajdonú, hanem magántulajdonú terület volt. Időközben a tulajdonosnak 

megváltozott a véleménye, így nem lehetett megépíteni az eredetileg tervezett helyre a 

játszóteret. Meglátása szerint azonban Turcsány képviselő úrral megtalálják közösen azt a helyet, 

ahol a legjobban elhelyezhető lesz a játszótér. 

A lomtalanítással kapcsolatban elmondta, hogy házhoz menő lomtalanítási rendszer működik, 

amit a lakosság még mindig elég nehezen tud elfogadni. Kérte Ügyvezető Igazgató urat, hogy a 

soron következő városi újságban jelenjen meg egy részletes tájékoztatás arról, hogyan működik a 

lomtalanítás, a szelektív hulladékok összegyűjtése, a zöld hulladék összegyűjtése családiházas 

övezetekbe, illetve a panellakásoknál. Mindez a honlapon is meg fog jelenni. Lesújtva látja, hogy 

Salgótarjánban a hulladéklerakás és szemetelés már nem csak a peremkerületekben, hanem az 

egész városban jelen van. 

Úgy gondolta, hogy a Képviselő-testülettel le kell ülni, ötletelni kell azon, hogy ezen a 

társadalmi személeten hogyan lehetne változtatni. Nem „TeSzedd!” akciókat kellene szervezni, 

hanem valahogy megfékezni, hogy ezek az illegális szemétlerakások kialakuljanak.  

Kérte a VGÜ Kft. és a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. segítségét az érintett területek 

rendbetételére a saját lehetőségeik figyelembevételével. 

Elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek fenntartási időszaka lejárt, így el kell 

dönteni, hogy városszerte hol alakítsanak ki szelektívgyűjtő szigeteket kivilágítva, esetleg körbe 

kerítve.  

 

A továbbiakban Fekete Zoltán ügyvezető igazgató úrnak adta meg a szót. 

 

Fekete Zoltán: Hozzászólásában elmondta, hogy lakossági összefogás és személetváltás nélkül 

soha nem lesz megoldás a szemetelésre, amíg büntetlenül és megvetés nélkül egy lakóövezetben 

a konténerek mellé bútorokat, építési hulladékokat lehet kihelyezni, és ez senkinek nem szúrja a 

szemét, addig nincs miről beszélni. 

Javasolta, hogy egyeztessenek a képviselőkkel, és próbáljanak meg valamilyen megoldást találni, 

mert egyelőre szélmalomharcot vívnak a szemetelőkkel. 

Elmondta, hogy ugyanez vonatkozik a köztisztaságra is, addig amíg nem szólítják meg azokat, 

akik felelőtlenül eldobják a cigarettacsikket, vagy más szemetet, és senkinek sem fáj, nem 

szólnak érte, addig nincs igazán jó megoldás. Elmondta, hogy kollégái reggel 6-tól délután 6-ig 

folyamatosan takarítják a város, fél órával később meg lehet nézni, hogy néz ki a főtéri parkoló, 

a főtér, vagy az összes forgalmasabb közlekedőrész. 

Szerinte ez ellen csak akkor tudnak tenni, ha az emberek fejében megváltozik a gondolkodásmód 

és felelősen próbálnak tenni a saját környezetük tisztaságáért. 

 

További hozzászólás nem hangzott el. 

 

Fekete Zsolt: Barta András ügyvezető igazgató úrnak a következő ötéves ciklusához erőt és 

egészséget kívánt. 

Felhívta a figyelmet, hogy május 1-jén anyák napja, szeretettel köszöntötte az édesanyákat, 

nagymamákat. 




