
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

19. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2012.  november  29-én  megtartott 
közmeghallgatásáról

Jelen vannak:
- a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Eötvös Mihály alpolgármester
- Dr. Gaál Zoltán jegyző
- a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, irodavezető-helyettesei
- a közszolgáltató szervek vezetői, képviselői
- a sajtó képviselői
- érdeklődő állampolgárok

Napirend:  Tájékoztató  a  Közgyűlés  2012.  évi  tevékenységéről,  az  elkövetkezendő  időszak 
feladatairól, valamint a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről

Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester köszöntötte a megjelenteket, az ülés megnyitásakor 15 
képviselőből  13  fő  van  jelen,  tehát  a  Közgyűlés  határozatképes.  Dóra  Ottó,  Méhes  András  és 
Ercsényi  Ferenc  képviselő  urak  előzetesen  bejelentették,  hogy  a  mai  közmeghallgatáson  nem 
tudnak részt venni.
A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  13.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a 
képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.
Salgótarján városában a közmeghallgatás évek óta november hónapban történik, ilyenkor egy évre 
visszamenőleg számba lehet venni az elért eredményeket. 
A közmeghallgatás első részében a képviselő-testület nevében számot adott a Közgyűlés 2012. évi 
tevékenységéről, a második részben pedig az állampolgárok közérdekű bejelentéseket, javaslatokat 
tehettek.
Az  ülésre  meghívást  kaptak  a  hivatal  irodavezetői,  a  közszolgáltató  szervek  képviselői,  az 
önkormányzat által fenntartott kft-k, kht-k és egyéb intézmények vezetői is.

A napirend keretében a mellékelt prezentációs anyag szerinti tartalommal megtartotta tájékoztatóját 
a  Közgyűlés  2012.  évi  tevékenységéről,  az  elkövetkezendő  időszak  feladatairól,  illetve  a 
Salgótarjáni   Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről.
Részletesen  foglalkozott  az  elmúlt  időszak  fejlesztéseivel,  felújításaival,  az  elbírálás  alatt  lévő 
pályázatokkal, a városüzemeltetési kiadásokkal, vagyongazdálkodással. Bemutatja a humán szférára 
vonatkozó információkat, mint az oktatás – közoktatás-fejlesztést, a közművelődést, a kultúrát, a 
sport  támogatását,  a  szociális  és  gyermekjóléti,  illetve  egészségügyi  ellátást.  Tájékoztatójában 
foglalkozik továbbá a Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulása tevékenységével, valamint szólt a 
2013. január 1-jétől létrejövő Járási Hivatal kialakításáról.

A tájékoztatója után átadta a szót a hallgatóságnak.
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Kérdések, hozzászólások nem hangzott el.

Székyné dr. Sztrémi Melinda:
Megköszönte  Salgótarján  érdeklődő  állampolgárainak,  a  hivatali  és  nem  hivatali  szervezetek 
képviselőinek, illetve a testület tagjainak a részvételét. A közmeghallgatást bezárta.

Kmf.

Székyné dr. Sztrémi Melinda       Dr. Gaál Zoltán
polgármester jegyző
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