Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-527-2/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. március 31. napján tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balogh Attila
Bodnár László
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Dóka János
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt
Görcsös Ferenc
Hutkainé Novák Márta

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dr. Koleszár Lajos
Koncz Ferenc
Kormos Dénes
Kovács Lajosné
Lukács András
Marton Péter
Mihályi Helga
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dr. Ódor Ferenc
Ördög Jakab
Panyik József
Ritó Lászlóné
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Tamás Barnabás
Tóth József Sándor

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi
Főosztály vezetője, Török István, a Közgazdasági Főosztály osztályvezetője, Hideg
Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda
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, 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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Rendkívüli közgyűlést hívtunk össze a mai, 2010. március 31-ei napra. A napirendi
ponttal kapcsolatosan majd tájékoztatnám a jelenlévőket. Először arra kérem a
jelenlévő képviselőtársakat, hogy a szavazógépek bekapcsolása után az igen gomb
megnyomásával jelezzük a jelenlétünket.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
28 fő - ebből 28 fő igen, 0 nem, 0 fő
tartózkodott - 1 fő nem szavazott - adta le
jelenléti szavazatát.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: 28 jelenlévő képviselő van a teremben. A
jelenléti ívet 29 képviselő írta alá.
Simon Gáborné informatikus jelzi, hogy van egy bekapcsolt gép, aki nem szavazott
közben.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Még egyszer megismételjük a jelenléti
szavazást, hiszen a jelen jelzés alapján nem vagyunk határozatképes létszámban. 30
főnek kell lenni ahhoz, hogy határozatképes legyen a közgyűlésünk. Kérem az igen
gomb megnyomásával jelezzük a jelenlétet.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
29 fő - ebből 29 fő igen, 0 nem, 0 fő
tartózkodott - adta le jelenléti szavazatát.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: 29 képviselő van jelen, ez a létszám eggyel
kevesebb, mint hogy határozatképesek legyünk. Arról szeretném tájékoztatni a
közgyűlés tagjait, hogy egy napirendi pontról kellett volna ma tárgyalnunk, 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
véleményezéséről. Az Egészségügyi Bizottságunk megtárgyalta e hónap elején ezt a
napirendi pontot és a kórház vezetésével való egyeztetés során jött a kérés, hogy nem
elég az Egészségügyi Bizottságunk támogató véleménye, illetve azon vélemény,
amelyben azt mondjuk, hogy a soron következő ülésünkön a Megyei Önkormányzat
megtárgyalja az előterjesztést, hanem gyorsan, ennek a hónapnak a végén kell egy
pótlást tennie a pályázónak, és ezért hívtuk a kórház vezetésével egyeztetve ezt a mai
közgyűlést össze, hogy ebben tudjunk véleményt mondani. Mivel nem határozatképes
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a közgyűlés, innentől kezdve új közgyűlést lehet összehívni, az új közgyűlés
összehívására vonatkozó intézkedést megtenni. Az új rendkívüli közgyűlést
összehívhatja az elnök, illetve ha a megfelelő számú képviselő javaslata megérkezik,
akkor össze lehet hívni 8 napon belül egy következő időpontra, ezt tudjuk megtenni.
Aljegyző asszonyt fogjuk ebben a dologban segítségül kérni, hogy mit mond az
SZMSZ. Indítványoztam egy rendkívüli közgyűlést, ez elvetődött, innentől kezdve,
hogy egy újabb közgyűlés legyen, nekem kell egy indítvány a képviselőtársaktól, ami
azt mondja ki, hogy arra kérnek, hogy ezen a napon hívjuk össze a közgyűlést.
Aljegyző asszonyt kérdezem, hogy mennyinek kell lenni ennek a képviselői
indítványnak, 30%-ának?
Dr. Lukács Irén aljegyző: Egynegyedének és utána újra össze kell hívni, de
mindenkit helyzetbe kell hozni a tekintetben, hogy meg tudjon jelenni. Nemcsak a
jelenlévőknek kell tudni arról, hogy rendkívüli közgyűlés lesz. Az értesítésnek meg
van az írásbeli formája.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az értesítésnek az írásbeli formáját meg tudjuk
tenni, a jelenlévőknek tudjuk kézbesíteni, a jelen nem lévőknek a szokásos módon való
értesítését tudjuk megtenni. Ha az új közgyűlés összehívására vonatkozó képviselői
indítvány megérkezik, akkor összehívjuk és az erről szóló értesítést el fogjuk juttatni
mindenkinek, akik itt jelen vannak, illetve akik nincsenek jelen, azon
képviselőtársaknak e-mail-ben. A mai rendkívüli közgyűlésünket, mivel nem vagyunk
határozatképesek 9.40 órakor bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

