Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-527-3/2010.

Jegyzőkönyv
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Közgazdasági Főosztály
vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Farkasné Dr.
Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője,
Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője, Pelcz Gábor, a Területfejlesztési és
Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály
vezetője, Kiss Edina önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens,
Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Róna György informatikai ügyintéző, Szakács
Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.
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Ahogy a közgyűlés tagjaira nézek, úgy látom, hogy határozatképes létszámban
vagyunk, de arra kérném Önöket, hogy a 2010. április 9-ei rendkívüli közgyűlésünk
határozatképesség megállapításához kapcsolják be a gépeket, majd azt követően az
igen gombbal jelezzék az ittlétüket.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
37 fő - ebből 37 fő igen, 0 nem, 0 fő
tartózkodott - adta le jelenléti szavazatát,
tehát a határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A rendkívüli közgyűlést Kormos Dénes
frakcióvezető úr levele, kérése és megfelelő számú képviselőtársának aláírása alapján
hívtuk össze. A napirendi pontról a közgyűlés előző határozatképességet nem biztosító
rendkívüli közgyűlésén már szó volt. Engedjék meg, hogy a határozatképesség
megállapítása után megkérdezzem, hogy van-e valakinek javaslata a napirendi ponttal,
illetve újabb napirendi pont felvételével kapcsolatosan? Nem látok jelentkezőt. Arra
kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért a Javaslat a Miskolci Semmelweis
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” (TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra kerülő
„Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek
rekonstrukciója” című fejlesztési projektjének megyei önkormányzati
véleményezésére című - ezt kérte képviselőtársunk, frakcióvezető úr - napirendi
ponttal, az igen gomb megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 37 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
36/2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. április 9-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban” (TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra
kerülő „Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek
rekonstrukciója” című fejlesztési projektjének megyei önkormányzati
véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Első napirend: Javaslat a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” (TIOP 2.2.4/09/1) című
pályázat keretében benyújtásra kerülő „Központi sebészeti, technológiai tömb
építése, és a kapcsolódó épületek rekonstrukciója” című fejlesztési projektjének
megyei önkormányzati véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ezen napirendi pontról az Egészségügyi
Bizottságnak a véleményét fogom kérni. Kérem Koleszár Lajos igazgató urat, elnök
urat, hogy mondja el a véleményt.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság határozatképes
volt és jó szívvel támogatta az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérdezem a közgyűlés tagjait,
van-e a képviselőcsoportoknak kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló? Egyelőre nem látok
jelentkezőt. A napirendi ponttal kapcsolatosan engedjék meg, hogy a vita lezárása
kapcsán elmondjak néhány gondolatot. Pár nappal ezelőtti közgyűlésünk után a
sajtóban megjelent néhány, a Megyei Önkormányzat vezetését felelősségre vonó mondjuk ezt így finoman - mondat. Köszönjük szépen a figyelmeztetést, mindenki
vegye magára, ha az inge, mi köszönjük, nem gondoltuk ezt magunkra venni. A
közgyűléssel kapcsolatosan: 2010. február 16-án lett elküldve az a levél, amelyben
tájékoztattuk a Miskolci Kórháznak az ügyvezetőjét, hogy az április 29-i
közgyűlésünkön kerülhet sor arra, hogy a közgyűlés véleményezi és támogatja vagy
elutasítja ezt a kezdeményezést. A STRAPI véleményében - amely egy elég komoly,
több oldalas levél, - komoly tartalmi kifogásokat és hiányosságokat sorol fel, de nem
sorolta fel a Megyei Közgyűlés határozatának a meglétét vagy nem létét, hiszen
jeleztük, hogy ez a rendes menetünkben, április 29-én történhet meg. Nem is volt
kifogás, úgy nézett ki, mint ha a STRAPI ezt elfogadta volna és tudomásul veszi.
Közgyűlésünk tagjai már egy rendkívüli közgyűlést összehívtak, azt követően, mivel
az nem volt határozatképes, újból kérték az SZMSZ-nek megfelelően, az összehívását.
Kérdésként vetődik fel, hogy miért is tetszenek ennyire sietni, ha a STRAPI nem kéri,
akkor ez miért kell? Ha ez ennyire kell, akkor mi történik most itt hirtelen, lesz
döntés? Vagy miért kell, ha nincs rá szükség? Azt hiszem 5 oldal a levél, nem tudom,
hogy mind az 5 oldal minden pontját meg tetszettek-e válaszolni? Kérdezhetnénk,
hogy a hiánypótlásokat elvégezték-e, mert ha mind meg van, akkor értem, hogy azt is

4

kérik, amit még eddig nem kértek. Azt gondolom, hogy nem mentes ez a mai
összejövetel mindattól a gondolattól, ami néhány nappal ezelőtt az újságban úgy jelent
meg, hogy a „kis Csillagpontnak” a veszélyeztetése. Nem tudom, hogy ha az
Egészségügyi Bizottságunk elnökét megkérdezzük, hogy mióta sikerült ezt a „kis
Csillagpontot” így kidolgozni, ilyen színvonalra és hogy ha csak ennyire, akkor hova
tetszenek sietni? Ez nem egy jól elkészített vagy előkészített pályázat, de 5,5 milliárd
forintos győzelmet jelenthet, ha nyer. Ez fele annak a pénznek, amit a Megyei
Önkormányzat pályázata céljából, 5 éve, még Gyárfás Ildikó elnök asszony vezetése
alatt szavazott meg a közgyűlés. 5 esztendő. Azt nem tetszettek annyira siettetni, abba
mi volt a gond, vagy most mi van a gondban? Egy kicsit az vetődik fel, hogy dönteni
kellene még gyorsan, szabad-e még ilyenkor dönteni? Biztos, hogy ez motiválhatja
Önöket, vagy pedig csupán annyi, hogy megint meg lehet jelentetni az újságban, hogy
a Megyei Önkormányzat rossz szándékú vezetése meg akarja akadályozni a városnak a
jó szándékú kezdeményezését. Nincs erről szó. Örökké azt hallottuk, hogy Miskolcon
sok a négy kórház. Aztán most már csak talán kettő vagy három van, telephelyszerűen,
mindegy, itt továbbra is van négy kórház. Azt gondolom, hogy fejlesztések voltak,
lesznek mind a két kórházban, csak egy kicsit olyan „adj Uram, de rögtön”, és olyat is
kérünk, ami, ha másra nem, az arra lesz jó, hogy holnap még az újságban le lehet írni,
hogy a „kis Csillagpontot” még megint megakadályozzák. Mi ezekkel a vitákkal nem
akarunk a továbbiakban foglalkozni. Város és megye között feltétlenül egy jó
együttműködő kapcsolatot szerettünk volna, és szeretnénk a jövőben is megtartani. De
az érdekeinkkel ily értelemben bizonyos szempontból ellentétes, hiszen ott a fejlesztés
az óhatatlanul azt mondja, hogy terület is kellene nekem, mert akkor minek csináltam
ennyi műtőt? Pont annyi műtőt fognak ott csinálni jóval kisebb lakosságlétszámra,
mint amit a mi „Csillagpont” projektünkben egyébként beleírtunk. Ez a pályázat úgy
látjuk, hogy „most akkor gyorsan próbáljunk meg mindent még behozni, hátha még mi
dönthetünk benne, és aztán köszönjük szépen, visszük a nyereményt”. Mi azt
gondoljuk, a mai napon, hogy ha határozatképességünk van, döntésképességünk is
lesz. Erre vonatkozóan rövidesen meg lesz a lehetőség, hogy döntsünk, hogy
támogatjuk vagy nem támogatjuk. Bizottsági véleményt hallottunk. Két
képviselőtársam jelezte a hozzászólását a vita lezárása után. Természetesen adok szót,
mert akkor megint elkezdődik a vita, amire egyébként joga nincsen már senkinek, mert
azt mondtam, hogy lezártuk a vitát, nem tetszettek jelentkezni. Gúr képviselő úrnak
majd fogok adni szót és fogok adni Koleszár Lajos képviselő úrnak szót, mert akkor
megint ugyanazt fogjuk kezdeni, amikor itt április 11-éhez közeledünk, hogy vajon
most meg lehet szólalni, vagy nem lehet megszólalni. Koleszár Lajos
képviselőtársunknak, a bizottság elnökének adnám először a szót és ha megengedik
másoknak nem kérném a hozzászólását már.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Azt gondolom, hogy elnök úr
gondolata kapcsán illik egy picit visszatekinteni. Kevés olyan kérdés volt az elmúlt
időszakban, nemcsak az Egészségügyi Szakbizottságban, hanem ebben a közgyűlésben
is, amikor megyénkben bárminemű egészségfejlesztésről vagy pályázati pénzről lett
volna szó, hogy valamennyien ne konszenzussal igent szavaztunk volna, csupán azért,
hogy fejlesztések, beruházások történjenek, az egészségügy ellátás infrastruktúrája
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javuljon. Azt gondolom, hogy ebbe a sorba tökéletesen illeszkedik Miskolc Megyei
Jogú Városnak ez a szándéka is, hogy itt, miután két kórház integrálásra került, a két
kórház ellátási kötelezettségébe tartozó feladatokat gazdaságosabban és
színvonalasabban tudja megoldani, hiszen mind a két kórház a századfordulón, az
akkor divatos pavilonrendszerű kórházként létesült. Ma az elvárások pedig azok, hogy
egy tömbkórházban koncentrálják az ellátást, eszközöket, beteg utakat meghatározva.
Egy nagyon színvonalas, nagyon jó pályázatot csinált Miskolc város. Aki pályázott
valaha és ismeri a pályázatkiírásnak a sajátos nyelvezetét, az tudja, hogy ezt először is
meg kell érteni. Azt gondolom, fontos, hogy a pályázatírásra felkért csapat mit mond,
az megkerülhetetlennek, nélkülözhetetlennek és szükségesnek látta a Megyei
Önkormányzatnak a véleményét. Gondot az okozhatott, hogy Miskolc Város maga is
megyei jogú város és esetleg ebben az ügyben egyenjogú partnerként kell-e kezelni,
vagy sem. A cél, a szándék az volt, - és messzemenően tisztességesnek látom Miskolc
város és a kórház szándékát is, - hogy a megyei fejlesztések integrálásra, áttekintésre
kerüljenek, párhuzamos fejlesztések ne történjenek. A dolog nem teljesen gömbölyű
elnök úr, mert január 19-én be lett adva a pályázat előkészítése során ez a szándék,
hogy a Megyei Önkormányzat tisztelettel szíveskedjék közgyűlési határozatban
megerősíteni. Magam is elfogadhatatlannak tartom, hogy egy január
19-én beadott kérelmet április 29-én tárgyaljon csak meg egy Megyei Közgyűlés.
Szívemből kérem, hogy tegyük félre azokat a gondolatokat, hogy itt most választási
küzdelem van, mert ez túlél bennünket is. Ez a fejlesztés több generációnak készül,
nem a jövő politikusainak, több generációnak készül. Tessenek elhinni, hogy éppen
úgy szükség van rá, rendkívül komoly szükség van rá, mint a Megyei Kórház
fejlesztésére. Idefelé jövet láttam egy plakátot, narancsszínű volt és az volt rá kiírva,
hogy „mentsük meg az egészségügyet”. Azt gondolom, hogy ez a plakát Miskolcon is
érvényes, akik kitették, akik hangoztatták ezt a dolgot, azt hiszem szavazataikban is
fog jelentkezni. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönjük képviselő úr. Gúr Nándor képviselő
úrnak adom a szót.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja: Nagyon röviden mondom el az álláspontom, a
véleményem. Azt gondolom, a frakciónk álláspontjával megegyező, amit mondok.
Elnök úr a vitát lezárta, miközben vita nem volt, ezt tudomásul veszem természetesen.
Csak és annyit szeretnék mondani, csak és annyit: szerintem nincs „mi” meg nincs
„ti”. Ezekben a kérdésekben a Megyei Önkormányzat nem egyeseké és nem másoké.
Ezek szerint a Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények nem egyes
oldalaké és nem másoké, nem az embereké. Minden szolgáltatást, amelyet ezek az
intézmények nyújtanak, pl. az egészségügyi intézmények, ezt emberek, betegek,
olyanok, akiknek szükségük van, veszik igénybe. Nem „mi” és nem „ti”, nem „ti” és
nem „mi”. Azt gondolom, hogy az a célszerű és az az ésszerű, hogy ha ezt a logikát
tartva szem előtt hozzuk meg a közös döntésünket. Úgy, ahogy ez el is hangzott
minden olyan ügyben, amely fejlesztést céloz meg, amely ennek a városnak, ennek a
megyének a hasznára van, azt szerintem érdemes közösen támogatni. Azt szeretném
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kérni elnök úr, tisztelettel, hogy ezt a fajta logikát képviseljük közösen és ne mást, ne
azt, ami elválaszt minket. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr Miskolcon van, nem Edelényben,
de én teljesen egyetértek Önnel. S percig nem gondolt senki sem mást most, volt idő,
amikor igen. De előtte ha szabad, megemlíteném Koleszár képviselőtársamnak azt a
levelet, amit megkaptunk. Az azt mondja, hogy a Megyei Közgyűlés elnökétől kér egy
támogató nyilatkozatot, ez van a levélben, és erre meg is született ez a támogató
nyilatkozat. Egyet szeretnék tisztázni Önökkel, egy percig nem volt az a szándékunk,
amit esetleg képviselő úr is említett, hogy „ti” meg „mi”, „nektek” „nekünk”, nem
tudom micsoda, kérem szépen azt, amit kértek, azt megadtuk, azt elküldtük, ez
rendben van. Ha a februári közgyűlés nem lett volna elég, akkor szakbizottsági
elnökként lehetett volna ezt jelezni, közgyűlésen, bizottsági ülésen, de nem tették.
Csak ennyit tetszettek kérni és ennyit megadtunk. Szeretném tisztázni, hogy nem az
volt a cél, hogy „a küllőbe tegyük be a fát”, nem ez volt a dolognak a lényege, csak ezt
tetszettek belőle generálni, de reméljük, hogy mindjárt lezárjuk és akkor nincs itt ilyen
egymásra mutogatósdi. Csak ennyit szerettem volna, mert Koleszár Lajos képviselő úr
említette, hogy akkor volt és hogy miért akkor. Akkor, amit kértek, azt teljesítettük. Mi
ma úgy tudjuk, hogy támogatni fogja képviselő úr is és támogatni fogja a másik oldal
is, gyakorlatilag a dolog az ugyanúgy kiegyenesedik, mint egyébként ment volna a
maga útján, csak most éppen ezt az időt éltük meg. Ez a néhány esztendő senkinek
sem úgy múlt el, hogy amnéziás lett volna, bizony voltak itt párhuzamosságok, több
száz millió forintot kellett akkor rákölteni. Nem mondom, hogy spongyát rá, meg kell
jegyezni, szépen hangzik, igen voltak ilyenek: tüdőgyógyászat átvétele. De ezen is
szerintem túl fogunk jutni. A múltkor a két kórház, a MISEK, illetve a Megyei Kórház
vezetői, illetve a politikai vezetés is úgy láttam, hogy pozitívan állt egymáshoz. Talán
meg lehet tenni azt, amit Koleszár képviselő úr, igazgató úr említett, a quasi
tömbösítést. Nemcsak épület szempontjából létrehozni, hanem ellátás szempontjából
is, hiszen már a tüdőgyógyászatot sikerült létrehozni. Arra szeretném kérni Önöket,
hogy aki a határozati javaslatot támogatja, hogy a Megyei Önkormányzat a Miskolc
Megyei Jogú Város pályázatának a támogató nyilatkozatát kiadja, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 37 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
37/2010. (IV. 09.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban” (TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra
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kerülő „Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek
rekonstrukciója” című fejlesztési projektjének megyei önkormányzati véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolci Semmelweis
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
(TIOP 2.2.4/09/1) című pályázat keretében benyújtásra kerülő „Központi sebészeti,
technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek rekonstrukciója” című fejlesztési
projektjének megyei önkormányzati véleményezésére vonatkozó javaslatot, és
véleményét az alábbiakban foglalja össze:
A Közgyűlés egyetért a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. (székhelye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)
„Központi sebészeti, technológiai tömb építése, és a kapcsolódó épületek
rekonstrukciója” című fejlesztési projektjében megfogalmazott céljaival, melynek
keretében a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható,
költséghatékonyan és fenntarthatóan működtethető egészségügyi ellátó egységek
kerülnek kialakításra.
A Közgyűlés támogatja a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. által ellátott terület lakossága számára
tervezett infrastrukturális fejlesztést, az eszközrendszer korszerűsítését, melynek
kapcsán a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése megvalósul.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője a vélemény megküldéséért
Határidő: azonnal
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: 37 képviselő, - akik jelen voltak az ülés
kezdetekor is - mind igent szavaztak, úgyhogy természetesen ezt a nyilatkozatot meg
fogjuk tenni, ki fogjuk adni és innentől kezdve gondolom, hogy egyenesbe kerül
mindaz, ami egyébként is mehetett volna a maga egyenességében. Dr. Mokrai Mihály
alpolgármester urat köszöntöm, aki szeretne néhány gondolatot elmondani,
alpolgármester úrnak adom a szót.
Dr. Mokrai Mihály, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés! Miskolc Megyei Jogú Város nevében szeretném megköszönni azt,
amit tettek. Tudom, történelmi időket élünk és ilyen időben nem nagyon szokott a
Megyei Közgyűlés ülésezni. Még egyszer Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
nevében szeretném Önöknek megköszönni amit tettek az egészségügyi ellátásáért.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Mokrai úr, - aki az egészségügyért
felelős alpolgármester - szokott részt venni ezeken a megbeszéléseken és részünkről
Dr. Sója Szabolcs alelnök úr. Remélem, hogy a továbbiakban is marad az
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együttműködés, ami eddig azt gondolom rendben volt, némi villongásokkal. Ebben a
dologban meg fogjuk adni a városházának ezt a nyilatkozatot, illetve a kórházának. A
közgyűlés tagjait kérdezem, az Egyebekben kívánnak-e valamit elmondani? Lehóczki
polgármester úr, tessék.
Lehóczki István, a közgyűlés tagja: A múltkor nem tudtam eljönni és olvasom, hogy
itt azért egy kicsit erre az oldalra hárították a felelősséget. Hozok igazolást majd, hogy
miért nem tudtam eljönni. Ugyanakkor azért hadd emlékeztessem a másik oldalt arra,
hogy amikor itt voltak, nem egyszer megtörtént az, hogy nem szavaztak, pedig itt
voltak. Nem tudtam eljönni, azért nem szavaztam, kérem, hogy legközelebb, hogy ha
valami hasonló dolog van, akkor Önök is legalább szavazzanak, ne legyen láthatatlan
légió és ezért érzem egy kicsit sértve és érintve magam ebben az esetben.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés! Mindenkinek kívánom az
elkövetkezendő napokban, hogy már most nyugalomban töltse az idejét. Két
közgyűlésünk lesz még most a nyári időszak kezdetéig, az ülésszak szünetéig, április
29-én és úgy néz ki, hogy egy héttel későbbre tolódna a június 24-i ülés, vagy június
30-ra vagy július 1-jére. Ezt szerettem volna bejelenteni. Jó hétvégét kívánok
mindannyiunknak. Köszönöm a türelmüket és az idejüket. A közgyűlést 13.37 órakor
bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

