Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-2091-3/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. október 25. napján 9:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Simon Gáborné informatikus,
Szigeti-Molnár Krisztina jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

(Az alakuló közgyűlés ülése a Himnusz eléneklésével veszi kezdetét.)

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem,
álljunk fel és énekeljük el együtt a Himnuszt. Foglaljuk el helyeinket!
T isztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Köszöntöm a Közgyűlés újonnan
megválasztott és újként megválasztott tagjait, a megjelent kedves vendégeinket,
- Tállai Andrást a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti
államtitkárt,
- a
megye
igazgatási-,
igazságszolgáltatás
szerveinek
képviselőit,
meghívottainkat, a sajtó és más médiák munkatársait,
- valamint tisztelettel köszöntöm Dr. Murányi Zsolt urat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökét és
- Dr. Kovács János főjegyző urat, aki egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Választási Iroda Vezetője is.
Tisztelt Alakuló Ülés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(V.9.)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés alakuló ülését
a választást követő 15 napon belül a korelnök hívja össze és vezeti a megyei

3
közgyűlés új elnökének megválasztásáig. E megtisztelő feladat ellátására a törvényből
eredően szereztem jogosultságot.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés alakuló ülése határozatképes,
mivel a 29 megválasztott közgyűlési tagból
28 jelen van az ülésen. Éppen ezért az ülést
megnyitom.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt közgyűlési
tagok! Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépeiket, jelenléti szavazást fogok
kérni. Kérem, hogy a gong megszólalása után, az igen gomb megnyomásával
igazolják a jelenlétüket.
Megállapítom,
hogy
a
közgyűlés
határozatképes, 28 képviselő a 29 főből
jelen van az ülésen.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Közgyűlés alakuló ülésének napirendjére a
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően, a következők szerint teszek
javaslatot:
1. Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselők választásáról, a megyei listás
választás eredményéről
Előterjesztő:
Dr. Murányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság Elnöke
2. A megyei önkormányzati képviselők megbízólevelének átadása
3. A megyei önkormányzati képviselők eskütétele
4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
megválasztása és eskütétele, valamint illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő:
a közgyűlés korelnöke
5. Elnöki székfoglaló
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
a közgyűlés elnöke
7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének
megválasztása és eskütétele, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
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Előterjesztő:

a közgyűlés elnöke

8. Egyebek
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Megkérdezem, hogy a közgyűlés tagjai
részéről a napirendi javaslathoz van-e valakinek más javaslata, amennyiben van
kérem, szíveskedjen azt megtenni.
Jelentkezőt nem látok.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel hoz határozatot. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28
egybehangzó igen szavazattal a napirendi
pontokat elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
47/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 25.ei ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 25.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselők választásáról, a megyei listás
választás eredményéről
Előterjesztő:
Dr. Murányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság Elnöke
2. A megyei önkormányzati képviselők megbízólevelének átadása
3. A megyei önkormányzati képviselők eskütétele
4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
megválasztása és eskütétele, valamint illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő:
a közgyűlés korelnöke
5. Elnöki székfoglaló
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
a közgyűlés elnöke
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7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének
megválasztása és eskütétele, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő:
a közgyűlés elnöke
8. Egyebek

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt alakuló ülés, Hölgyeim és Uraim!
Kérem, hogy térjünk rá az 1. napirend megtárgyalására.

1.

Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselők választásáról, a megyei
listás választás eredményéről
Előterjesztő: Dr. Murányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság Elnöke

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Felkérem dr. Murányi Zsolt urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökét a tájékoztató
megtartására.
Dr. Murányi Zsolt, a Területi Választási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen a
szót.
Tisztelt alakuló közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2019. évben 2 országos választás volt, májusban az Európai Parlament tagjait
választottuk meg, októberben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására került sor.
Dr. Áder János köztársasági elnök úr 2019. július 26.-án tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára. A
Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. NVB határozatával ugyanerre a napra tűzte
ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását. Fontos
változás volt az előző választásokhoz képest, hogy a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
nemcsak egy időben, hanem egy szavazóhelyiségben zajlott, nagy kihívás elé állítva a
szavazás lebonyolításáért felelős szavazatszámláló bizottságokat, és a
választópolgárokat egyaránt. Ismerve a beérkezett kifogások, fellebbezések tartalmát,
elmondhatjuk, hogy az igen összetett szavazásnapi feladatokat sikeresen oldották meg
a bizottságok.
Az Alaptörvény értelmében az önkormányzati képviselők és polgármesterek 5 évi
időtartamra kerültek megválasztásra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény adta most is az eljárásjogi kereteket, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, illetve a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény az anyagi jellegű szabályokat tartalmazzák.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény alapján a megyei önkormányzatok közgyűlésének tagjait a megyében
lakóhellyel rendelkező választópolgárok – kivéve a megyei jogú város
választópolgárait – közvetlenül választják, a jelölő szervezetek által állított listák
alapján. A megyei listák a leadott szavazatok arányában juthatnak mandátumhoz.
Önállóan állított lista esetében a megyei listákra leadott érvényes szavazatok 5%-át,
közös megyei lista esetében a leadott érvényes szavazatok 10 %-át, míg a kettőnél több
jelölő szervezet által állított közös lista esetében az érvényes szavazatok 15%-át kellett
elérni a mandátumszerzéshez.
Azt, hogy az adott megyei közgyűlés hány tagból áll, a megye lakosságszáma alapján
kellett meghatározni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a megyei közgyűlés tagjainak
száma 29 fő, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda
vezetője az 1/2019.(II.11.) számú határozatával állapított meg.
Érzékeltetve, hogy milyen nagyságrendű feladat volt a választás lebonyolítása
megyénkben, engedjenek meg néhány adatot erre vonatkozóan. A 2019. évi
önkormányzati választásokon 358 településen a választó polgárok száma: 532.300
volt. Összesen 814 szavazókör működött, minden szavazókörben legalább 5
szavazatszámláló bizottsági, az egy szavazókörrel rendelkező településeken helyi
választási bizottsági tag dolgozott egyszerre. A feladatuk a szavazás lebonyolítása
mellett a szavazóköri eredmények megállapítása volt, ehhez meg kellett számolniuk a
képviselő és polgármester választás valamint a megyei önkormányzati képviselő
választás szavazatait. Minden településen működött helyi választási bizottság, akik
megállapították a települési önkormányzati képviselő választás és a polgármester
választás eredményét. Mindemellett megszámolták a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat, és megállapították a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményét, adott esetben több
nemzetiség vonatkozásában. Amennyiben volt települési nemzetiségi választás, akkor
a területi és országos települési részeredményt is meg kellett állapítani az adott
nemzetiség esetében. A bizottságok munkáját 123 helyi választási iroda segítette. Azt
hiszem, köszönettel tartozunk minden bizottsági és választási irodai tagnak, hiszen az
összehangolt munkájuknak köszönhető, hogy a megye településeinek van képviselő
testülete, polgármestere és nem utolsó sorban, hogy megalakulhat a megyei közgyűlés.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Bizottság jogosult és köteles a megyei
önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására. A megyei
közgyűlés választására jogosult választópolgárok száma: 404.537 fő, a választáson
megjelent 216.964 fő, összes érvényes szavazólap 208.472 db volt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a
megyei közgyűlés a 34/2019.(VIII.29.) számú határozatával választotta meg. A
bizottság tagjai rajtam kívül dr. Gyurcsik András, aki a bizottság alelnöke és dr.
Osváth Ildikó. A területi választási bizottságba is megbízhattak tagot a megyei
közgyűlés tagjainak választása során listát állító jelölő szervezetek, a két megbízott tag
dr. Demeter István és Kurucz András volt.
A Területi Választási Bizottság a választások kitűzését követően folyamatosan
dolgozik. A választások előkészítéséhez kapcsolódó legfontosabb feladatai a
jelölőszervezetek nyilvántartásba vétele, a megyei önkormányzat tagjainak és a területi
nemzetiségi önkormányzat képviselőinek választásához kapcsolódó ajánlóívek
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kiadása, visszavétele, az aláírások ellenőrzése, és a listák nyilvántartásba vétele. A
jelölőszervezetek nyilvántartásba vétele, törlése tárgykörben a bizottság 28 határozatot
hozott. Az ajánlóívek visszavételéhez kapcsolódó feladata volt a bizottságnak a
hiányzó ajánlóívek miatt kiszabott bírságok határozatba foglalása, ez 10 darab
határozat meghozatalát jelentette A szavazólap adattartamának jóváhagyása, az azon
szereplő listák kisorsolása szintén bizottságunk feladata volt, ez összesen 10
határozatban történt meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási
Bizottság 3 megyei listát vett nyilvántartásba: Demokratikus Koalíció önálló listáját, a
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppár közös,
valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a
Momentum Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Mozgalom közös listáját.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság legnagyobb feladatát
a kifogások, fellebbezések elbírálása jelentette. A jogorvoslatok egy része a választási
kampánnyal összefüggésben benyújtott kifogás volt, míg nagyobb részre a helyi
választási bizottságok határozata elleni fellebbezés. A fellebbezések többsége a
települési önkormányzati képviselő, a polgármester és a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselő választás eredményét megállapító határozat ellen irányult. 70
darab jogorvoslati kérelmet bírált el a bizottság.
A bizottság feladata volt továbbá a megyei önkormányzati képviselők választására
vonatkozó eredmény, a 4 területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményének
megállapítása, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati választások területi
részeredményének megállapítása. Összesen 18 eredménymegállapító határozat készült.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 103/2019. (X. 14.)
határozatának mellékletét képező, két eredeti példányban kiállított „Jegyzőkönyv a
megyei önkormányzati képviselők választásának eredményéről” megnevezésű
jegyzőkönyv szerint állapította meg a helyi önkormányzati képviselők 2019. év
október 13. napjára kitűzött általános választásán Borsod-Abaúj-Zemplén megye
választókerületben a megyei önkormányzati választás eredményét. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Választási Bizottság elrendelte a határozat közzétételét a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat – 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám
alatti székhelyén lévő – hirdetőtábláján, és a www.baz.hu megnevezésű honlapján.
A választás eredményeképpen a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppár közös listája 18, Jobbik Magyarországért Mozgalom, a
Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Mindenki Magyarországa
Mozgalom közös listája 8, a Demokratikus Koalíció önálló listája 3 mandátumhoz
jutott.
A fentiek alapján bejelentem, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
tagjainak választása eredményes volt, az eredményt a Területi Választási Bizottság
2019. október 14-i ülésén a 103/2019. (X. 14.). számú határozatával megállapította és
határozatát nyilvánosságra hozta. A határozat és ezáltal az eredmény a 3 napos
jogorvoslati határidő elteltével - tekintettel arra, hogy jogorvoslat nem érkezett, - 2019.
október 17-én 16,00 óra után jogerőssé vált.
Szeretném ez alkalommal megköszönni a Területi Választási Bizottság választott és
delegált tagjainak a munkáját, valamint külön szeretnék köszönetet mondani a
Választási Iroda munkatársainak áldozatkész munkájáért.
Tisztelt Közgyűlés!
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság nevében a
megválasztott megyei önkormányzati képviselőknek gratulálok, a megyei
önkormányzat feladatainak ellátásához sok sikert, eredményes munkát kívánok!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. térvény 206.§ (3) bekezdése alapján a
Területi Választási Bizottság által átruházott hatáskörben eljárva ezek után szeretném
átadni a megyei közgyűlés tagjainak a megbízóleveleket.
Köszönöm szépen.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen Elnök úr tájékoztatóját
és egyben megköszönöm a Területi Választási Bizottság és a Területi Választási Iroda
valamennyi tagjának eddigi munkáját.

2.

A megyei önkormányzati képviselők megbízólevelének átadása

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Megkérem Dr. Murányi Zsolt urat a
Területi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízóleveleket szíveskedjen átadni a
képviselők része.
Felkérem Dr. Kovács János főjegyző urat, hogy a mandátumot szerzett megyei
önkormányzati képviselők neveit szíveskedjen felolvasni
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
A megyei önkormányzati képviselők neveit ABC sorrendben fogom felolvasni.
Kérem, szíveskedjenek a megbízólevelek átvételére felkészülni és a Területi Választási
Bizottság elnökéhez az átadásra kifáradni.
1.) Aros János
2.) Bánné dr. Gál Boglárka
3.) Biró László
4.) Budai Erzsébet
5.) Csiger Lajos
6.) Dr. Csuzda Gábor
7.) Farkas Péter Barnabás
8.) Gúr Nándor László
9.) Hajdu Hajnalka
10.) Kiss Sándor
11.) Knopp Richárd
12.) Kovács József
13.) Köteles László
14.) Kulcsár Ildikó
15.) Majoros László Ferenc
16.) Marton Péter
17.) Nagy-Korsa Judit Anna
18.) Pap Zsolt távol van, később veszi át mandátumát,
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19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)

Dr. Solymosi András János
Szabó Gergely
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Dr. Szemán Ákos Gyula
Szőcs-Józsa Zoltán
Tamás Barnabás László
Taskó József
Vadnai Zoltán Géza
Vaskó Ferenc

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Megköszönöm a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Választási Bizottság elnökének a megbízólevelek átadását.

3.

A megyei önkormányzati képviselők eskütétele

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat,
hogy az önkormányzati törvény 28. § (2) bekezdés értelmében a közgyűlés tagjainak
az alakuló ülésen esküt kell tenniük.
Tisztelettel kérem a közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy álljanak fel.
Kérem a közgyűlés tagjait, mondják utánam az eskü szövegét. Az eskü szövegének
elhangzása után, az esküt tevő meggyőződése szerint mondhatja, hogy Isten engem
úgy segéljen.
„Én, …………………………….. (Név) becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, /hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; megyei önkormányzati képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, /tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Mindenkinek gratulálok. Kérem,
foglaljanak helyet. Munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánok a képviselőknek.
Tisztelt Közgyűlés az ünnepélyes pillanatok után az alakuló ülés folytatja munkáját.

10
4.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
megválasztása és eskütétele, valamint illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő: Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt képviselőtársaim. Az
önkormányzati törvény 27. § (2) bekezdés értelmében a megyei közgyűlés elnökét a
közgyűlés az Alaptörvény 33. Cikkely (2) bekezdése alapján titkos szavazással
választja a megbízatásának időtartamára. A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. §
(2) bekezdése szerint a titkos szavazás lebonyolítása történhet szavazógéppel vagy
külön indítvány alapján vita nélkül, egyszerű többséggel hozott döntés alapján,
hagyományos módon szavazófülkében, urna igénybevétel. Kérdezem, hogy van-e
ezzel kapcsolatban javaslat.
Nincs.
Megállapítom, hogy a titkos szavazás
szavazógéppel kerül lebonyolításra.
Tisztelt Képviselők. A Szervezeti és Működési Szabályzat 11. § (2) bekezdése
értelmében a közgyűlésnek a tisztségviselők megválasztására vonatkozó titkos
szavazás lebonyolítására, legalább 5 tagú szavazatszámláló bizottságot kell
létrehoznia, illetve meg kell választani a bizottság elnökét. Javaslom, hogy a bizottság
legyen 5 tagú, 1 elnökből és 4 tagból álljon. Az elnököt és a tagokat a mandátumot
szerző jelölőszervezetek a szerzett mandátumok arányában delegálják a
szavazatszámláló bizottságba. Ennek megfelelően a FIDESZ-KDNP részéről javaslom
egy főt elnöknek, 2 főt tagnak, a Jobbik, MSZP, Momentum, Mindenki
Magyarországa részéről 1 fő, és a DK részéről 1 fő tagot delegáljanak.
Kérdezem, hogy van-e más javaslat a szavazatszámláló bizottság összetételére.
Amennyiben nincs, bekértük előzetesen a jelölő szervezetektől, hogy kiket
javasolnának.
A FIDESZ-KDNP részéről Budai Erzsébet, dr. Csúzda Gábor és Aros János, a DK
részéről Kulcsár Ildikó, a Jobbik, MSZP, Momentum, Mindenki Magyarországa
részéről pedig, Köteles László.
Szavazásra tenném föl az általam javasolt öt bizottsági tagot és természetesen az
elnökre tennék javaslatot, Budai Erzsébetre. Én egybe tenném fel szavazásra az 5 főt,
ha ez így megfelel. Van-e valakinek esetleg más javaslata.
Más javaslat nincs.
Egyben föltenném szavazásra a Bizottság tagjainak a megválasztását.
Kérném, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy 1 fő nem szavazott, 27
igen szavazattal, a 28 jelenlévőből a
bizottság összetételét a képviselők
elfogadták.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
48/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének Budai Erzsébet, tagjainak: Aros János, dr. Csuzda Gábor, Köteles
László és Kulcsár Ildikó megyei közgyűlési tagokat megválasztja.

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Az ügyrendi javaslat elfogadásához
egyszerű többséggel kellett szavaznunk a Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (4)
bekezdése szerint.
Elfogadtuk , hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnöke Budai Erzsébet, tagjai dr.
Csúzda Gábor, Aros János, Kulcsár Ildikó és Köteles László legyen.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy térjünk át a megyei közgyűlés elnökének a
megválasztására, illetve az azt megelőző jelölési eljárásra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 12. § (1) és (2) bekezdése szerint a közgyűlés
elnökének személyére a megyei önkormányzati képviselők tehetnek javaslatot nyílt
eljárásban, elnökjelölt az lehet, aki a jelenlévő képviselők 25%-ának a jelölését
megkapja.
A közgyűlés tagjaként javaslom a képviselő-testületnek, a közgyűlés elnökének Bánné
dr. Gál Boglárka közgyűlési tagot jelölje.
Felteszem a kérdést, hogy van-e más javaslat?
Amennyiben nincs, mielőtt sor kerül a szavazásra az elnökjelöltnek nyilatkoznia kell,
hogy a jelölést elfogadja-e az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja
alapján.
Kérdezem, hogy elfogadja-e a megbízást és kéri-e zárt ülés megtartását.
Bánné dr. Gál Boglárka, elnökjelölt: Tisztelt Korelnök úr a jelölést elfogadom,
köszönöm és nem kérem zárt ülés megtartását.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
Bánné dr. Gál Boglárka elnökjelölt a jelölést elfogadta, és nem kéri zárt ülés tartását a
választás tárgyalásakor.
Kérem arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az önkormányzati törvény 7. § (4)
bekezdése szerint van-e olyan tisztsége, mely összeférhetetlen a megyei közgyűlés
elnöki megbízatásával, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenségi okot
megszünteti a törvényben meghatározott időn belül.
Bánné dr. Gál Boglárka, elnökjelölt: Tisztelt Korelnök úr! Nyilatkozom, hogy igen,
van olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az elnöki teendők ellátásával és
nyilatkozom, hogy 30 napon belül az összeférhetetlenségi okot megszüntettem.
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Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Jelenléti szavazást
kérek. Kérem, szíveskedjen megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 28 igen
szavazattal határozatképes.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Megállapítom, hogy a Közgyűlés
határozatképes a titkos szavazáson. Megkérném a sajtó képviselőit, hogy ne
készítsenek a titkos szavazás alatt felvételt. Köszönöm szépen!
Jelen van 28 képviselő. Kérem, szavazzunk arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárka
elnökjelölt legyen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28
egybehangzó igen szavazattal Bánné dr.
Gál Boglárkát elnökjelölté választotta.
Gratulálok.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
jelölése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárka közgyűlési tagot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökének jelöli.

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Felk érném a Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás lebonyolításának szabályait.
Budai Erzsébet, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A titkos
szavazást gépi rendszerben fogjuk lebonyolítani. Arra kérném majd a
szavazatszámláló bizottságnak a tagjait, hogy miután szavaztak a gépükkel fáradjanak
ide, hogy közösen tudjuk a kivetített eredmények alapján megállapítani a szavazásnak
az eredményét.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Titkos szavazás
következik, és most kérem majd sajtó képviselőit, hogy ne filmezzenek.
A közgyűlés elnökének megválasztásához minősített többség, vagyis a megválasztott
képviselők több, mint felének az igen szavazata szükséges.
Kérem, szavazzunk arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárka elnökjelölt a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke legyen. Kérem, szavazzunk.
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Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Átadom a szót a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének.
Budai Erzsébet, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A
Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy a Megyei Közgyűlés 28
egybehangzó igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazatok nélkül a közgyűlés
elnökének megválasztotta Bánné dr. Gál Boglárkát. Gratulálunk hozzá.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése - titkos szavazással - a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési tagot
megbízatásának időtartamára megválasztja.

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés
megválasztotta elnökének Bánné dr. Gál Boglárkát. Gratulálok!
Felkérem a közgyűlés előtt tegye le az esküt.
Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Az eskü
szövegének elhangzása után meggyőződése szerint mondhatja, hogy Isten engem úgy
segéljen!
„Én, …………………………….. (Név) becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; megyei közgyűlés elnöki
tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén megye
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Kérem, foglaljanak helyet. A 4. napirendi
pont következő részében a közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének
megállapítására kerül sor.
Megkérem a közgyűlés elnökét az illetmény és költségtérítés megállapítása
tárgyalásával kapcsolatban személyes érintettségére tekintettel szíveskedjen
nyilatkozni.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Korelnök úr, tisztelt közgyűlés
személyes érintettségemet bejelentem, de a döntéshozatalban részt kívánnak venni.
Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e
valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni.
Jelentkezőt nem látok.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, így a közgyűlés elnöke a
döntéshozatalban részt vesz.
Az önkormányzati törvény 71. § (3) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetménye 90%-ának összegével.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései értelmében az
államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese, az illetménykiegészítés összege az
alapilletmény 50%-a, illetve a vezetői illetménypótlék az alapilletmény 65%-a. Ez a
38.650,- Ft-os illetményalappal számolva összesen 997.170,- Ft, amelynek 90%-a
897.453,- Ft, kerekítéssel 897.500,- Ft. Ezen felül megilleti még a felsőfokú angol
komplex típusú nyelvvizsga után idegennyelv-tudási pótlék, amely az illetményalap
100%-a, azaz 38.650,- Ft. Javaslom, hogy a közgyűlés elnökének illetményét az
előzőek alapján 897.500,- Ft összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 38.650,- Ft-ban
állapítsa meg a közgyűlés a mai naptól kezdődően.
Szavazásra teszem fel a javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges. Kérem, szavazzunk arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárkának, a közgyűlés
elnökének illetményét a közgyűlés 897.500,- Ft/hó bruttó összegben és azon felül
idegennyelv-tudási pótlékát 38.650,- Ft/hó bruttó állapítsa meg a mai naptól
kezdődően.
Megállapítom
a
Közgyűlés
28
egybehangzó igen szavazattal elfogadta az
illetményt is és a nyelvpótlékot is.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnöke illetményének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
illetményét 2019. október 25. napjától bruttó 897.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
idegennyelv-tudási pótlékát 2019. október 25. napjától bruttó 38.650,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Az önkormányzati törvény 71. § (6)
bekezdése szerint a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Javaslom, hogy a Közgyűlés a fentiek alapján a közgyűlés elnökének a mai naptól
illetménye 15%-ának megfelelő mértékű, azaz 134.625,- Ft/hó összegű költségtérítést
állapítson meg.
Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárka a
közgyűlés elnökének költségtérítését illetménye 15%-ának megfelelő bruttó 134.625
Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés a mai naptól. Kérem, szavazzunk!
Megállapítom, hogy a közgyűlés 28
egybehangzó igen szavazattal elfogadta a
közgyűlés elnökének a költségtérítését.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökét megillető költségtérítés összegének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke
költségtérítésének mértékét 2019. október 25. napjától illetménye 15%-ának megfelelő
bruttó 134.625,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Javaslom továbbá, a Közgyűlés döntsön
arról, hogy 1 darab a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező gépjármű személyi használatát engedélyezze a közgyűlés elnöke részére a mai
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naptól. Kérem, szavazzunk!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28
egybehangzó igen szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnöke részére gépjármű személyi használatának engedélyezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke részére
2019. október 25. napjától 1 db, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező gépjármű személyi használatát engedélyezi.

Tamás Barnabás, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogszabályok értelmében megalakult.
Korelnöki megbízatásomat teljesítettem. Ezért ezennel átadom az ülés vezetését a
közgyűlés megválasztott elnökének. Javaslom, hogy az 5. napirendi pont keretében
hallgassuk meg Elnök asszony székfoglalóját.
Elnök asszony átadom a helyemet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.

5.

Elnöki székfoglaló
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Képviselőtársaim! Kedves meghívott vendégeink!
Először is engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem alakuló
ülésünkön Tállai András urat, a Pénzügyminisztérium miniszter helyettesét, parlamenti
államtitkárt, valamint Hubay György képviselő urat.
Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik az új közgyűlés
megalakulásában szerves részt vállaltak.
Első sorban annak a közel 217.000 választópolgárnak, akik élve demokratikus
jogaikkal október 13-án a szavazóurnákhoz járultak, alakítva ezzel a megye további
jövőjét.
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Köszönet illeti a települési és területi választási irodák, valamint a Megyei
Önkormányzat munkatársait is, akik a választás operatív lebonyolítását végezték.
Köszönöm továbbá a FIDESZ-KDNP pártcsaládjának és azoknak a
képviselőjelölteknek, akik a hónapokig tartó, intenzív kampány során segítségemre
voltak és a választói akarat érvényesülését előtérbe helyezve dolgoztak Borsod-AbaújZemplénért.
A cél minden újabb politikai választással az, hogy olyan garnitúra rendezkedhessen be,
amely felelősséggel, elhivatottsággal, legjobb szándéka és tudása szerint kívánja
szolgálni azt a mintegy 650.000 embert, akik megyénkben élnek. Hálás vagyok és
köszönettel tartozom, hogy ennek a megtisztelő feladatnak a koordinálására, a
számunkra legcsodálatosabb megye vezetésére, engem bíztak meg. Ígérem,
mindennapi munkám során arra fogok törekedni, hogy méltó legyek és maradjak erre a
bizalomra.
Ezúton is gratulálni szeretnék minden megválasztott képviselőtársamnak a megszerzett
mandátumához, amely egyben felelősséggel is ruházott fel bennünket. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a konstruktív, hasznos munka alapköve az együttműködésre való
hajlandóság, melynek feltétele az önnön jelentőségünkön átívelő szolidaritás,
célorientált munkamorál otthonunkért, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéért!
Közös ügyeinket ugyanis együttes erővel kell sikerre vinnünk a választók akarata
szerint.
A kulturális, szellemi, építészeti, természeti és gasztronómiai örökségeink védelme, a
tradicionális ipari kultúrák büszke hagyományainak megőrzése, a turisztikai kínálat
bővítése, civil és nemzetközi együttműködéseink tovább erősítése, a befektetésösztönzés, a gazdasági kooperáció további színesítése és folyamatos építése, valamint
a településfejlesztés. Ezek azok a pillérek, amelyek mentén Borsod-Abaúj-Zemplén
megyének továbbra is méltó helyet kell elfoglalnia a hazai megyék rangsorában, mert
az adottságainkban rejtező lehetőségek minél eredményesebb kihasználása
mindannyiunk célja. Erre kaptunk felhatalmazást, ez a kötelességünk és ehhez kérem
az Önök segítségét is a következő 5 évben.
A munkát folytatjuk tovább, de itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem leköszönő képviselőtársaimnak, köztük leköszönő frakciótársaimnak
az elmúlt időszakba fektetett energiájukat. Alelnökként részese lehettem a megyék,
mint közigazgatási egységek törvény szabta feladatainak megoldásában, így ismerem a
képviselőséghez tartozó munka szépségeit és – sajnos időnként – árnyoldalát is. Az
örökségünket ennek megfelelően - minden helyzetet a maga módján kezelve – kell
tovább építenünk!
Én képviselőtársaim nevében bátran ajánlom a közös együttműködés lehetőségét a
megye minden szereplőjének, legyen az gazdasági, civil vagy önkormányzati szerv.
Hiszem ugyanis, hogy legfontosabb feladatunk az, hogy a komplex kérdésekre
komplex válaszokat adjunk, közös ügyeink pedig közös gondolkodást igényelnek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim!
A választó polgárok döntöttek, mi pedig készen állunk! Felvértezve energiával és
lendülettel, melyet az otthonunk iránti szeretetünkből merítünk.
Én kívánok mindannyiunknak erőt, kitartást és közös sikereket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A technikai problémák kiküszöbölése
érdekében tartsunk szünetet.
A szünet után.

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést,
hogy az előterjesztés a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került.
Kérem a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, melyhez
minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 27 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett a rendelettervezetet elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi Bizottság, amelynek 7 megyei önkormányzati képviselő és 6 nem
képviselő,
b) Jogi és Ügyrendi Bizottság, amelynek 7 megyei önkormányzati képviselő és 4
nem képviselő,
c) Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság, amelynek 7 megyei önkormányzati
képviselő és 6 nem képviselő,
d) Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, amelynek 6
megyei önkormányzati képviselő és 5 nem képviselő
tagja van.”
2. §
Az SZMSZ 49. §-a hatályát veszti.
3. §
(1) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak
alapvető feladatai
A bizottságok főbb feladatai:
„A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.” [Mötv. 59. § (1)
bekezdés]
„A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat
az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
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bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.” [Mötv. 59. § (2)
bekezdés]
I. Pénzügyi Bizottság
1.

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
beszámoló, illetve tájékoztató tervezeteit.

2.

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat.

3.

Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul
közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a
vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevőszéknek

4.

Figyelemmel
kíséri
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési és beszerzési
eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet.

5.

Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését,
pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az
önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az
önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban.

7.

Javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más
gazdasági érdekeltségek kezelésére.

8.

Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot
tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdeményez.

9.

Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel
kapcsolatos kezdeményezéseket.

10. Javaslatot tesz - a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig - a feladat- és
hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges
esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység
ellátására és egyéb tevékenység díjazására, társadalmi (civil) szervezetek
támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támogatások elszámolásának elfogadására.
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11. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az elnök illetményének megállapítására és
emelésére.
12. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke és alelnöke(i) jutalmazására és annak
mértékére.
13. Figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célzó pályázati
kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására, a foglalkoztatást érintő
fejlesztési források felhasználására.
14. Részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatásainak elemzésében.
15. Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak
kialakítását és felhasználását.
16. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
17. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
II. Jogi és Ügyrendi Bizottság
1.

Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek
hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.

2.

Lefolytatja a titkos szavazást - amennyiben az hagyományos módon történik - és
megállapítja annak eredményét.

3.

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
beszámoló, illetve tájékoztató tervezeteit.

4.

Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

5.

Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.

III. Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság
1.

Előkészíti a megye területére az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó
tervekkel összhangban a területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, a
megyei területrendezési tervet, gondoskodik a dokumentumok közötti összhang
biztosításáról.
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2.

Előzetesen véleményezi a megye területét érintő fejlesztési források
felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati
tervek és uniós tervek).

3.

Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei
területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.

4.

Részt vesz a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében,
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.

6.

Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és
értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában
és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében.

7.

Felügyeli a decentralizált pályázati rendszer működését.

8.

Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok
felkérése alapján.

9.

Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának
nyomon követésében és értékelésében.

10. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
11. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel,
társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
12. Segíti a területi gazdaságszervezést; részt vesz a megyei önkormányzat területi
gazdaságpolitikájának kidolgozásában; a térség fejlesztését közvetlenül
befolyásoló üzleti vállalkozások előkészítésében; a nemzetközi alapok térségi
igénybevételének szervezésében.
13. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait.
14. Koordinálja a megye több települési önkormányzatát érintő térségi feladatokat.
15. Együttműködik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes
bizottságaival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása, illetve a
területfejlesztési tervek koordinálása területén.
16. Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével, a térségi terület
rendezésével kapcsolatos feladatok összehangolásában.
17. Figyelemmel kíséri a vízellátás, csatornázás és egyéb műszaki infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó megyei komplex tervek végrehajtását.
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18. Véleményezi a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítését szolgáló
terveket, a megyei hulladékgazdálkodási tervet.
19. Részt vesz a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásában.
20. Véleményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével
összefüggő elképzeléseket.
21. Véleményezi környezetberuházásokat.

és

természetvédelmi

szempontból

a

kiemelt

22. Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére, a
környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.
23. Támogatja a megye turizmusának fejlődését a sikeres, fenntartható és helyi
sajátosságokon alapuló fejlesztés érdekében.
24. Együttműködik a turizmus területén működő szervezetekkel, különösen a
megyében működő Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekkel.
25. Ösztönzi a megye turisztikai értékeinek feltárását és hasznosítását, ezáltal is
támogatva a helyi gazdaság fejlesztését.
26. Együttműködik a turizmus megyei érdekeinek az országos érdekekkel való
összehangolásában.
27. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
28. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
IV. Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
1.

Kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a
kölcsönösség jegyében és lehetőségeihez mérten segíti azokat feladataik
megvalósításában.

2.

Figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek életkörülményeit, szociális és
kulturális helyzetét, segíti hagyományaik ápolását, értékeik megőrzését és
gyarapítását.

3.

Támogatja a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a nemzetiségek
megyei szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek
jogi, gazdálkodási, működési problémáikat.
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4.

Figyelemmel kíséri a nemzetiségek életkörülményeinek javítását szolgáló
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.

5.

Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, képviselőiket meghívhatja a bizottság
ülésére.

6.

Közreműködik a megyei rendőrfőkapitány kinevezésére vonatkozó vélemény
kialakításában.

7.

Véleményezi a rendőrfőkapitány által készített, a közbiztonság helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.
Figyelemmel kíséri a közbiztonság javítását elősegítő pályázati kiírásokat,
javaslatot tesz pályázat benyújtására.

8.

9.

Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

10. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.”
2. melléklet az 5/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke
I. Pénzügyi Bizottság
A Közgyűlés a bizottság számára nem ruház át hatáskört.
II. Jogi és Ügyrendi Bizottság
1.

Az összeférhetetlenségi eljárásban gyakorolja mindazon hatáskört, melyet az
Mötv. az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság
hatáskörébe utal. [Mötv. 37. § (1)-(3) bekezdés]

2.

Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselő vagyonnyilatkozatát, kezdeményezés
esetén lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, melynek
eredményéről a soron következő ülésén tájékoztatja a közgyűlést. [Mötv. 39. §
(3) és (4) bekezdés]
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3.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a bizottság felhívást intézhet az
önkormányzati képviselőhöz, amelyre az önkormányzati képviselő köteles saját,
valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat
csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az
eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. [Mötv. 39. § (5) bekezdés]

III. Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság
A Közgyűlés a bizottság számára nem ruház át hatáskört.
IV. Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
A Közgyűlés a bizottság számára nem ruház át hatáskört.”

7.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének
megválasztása és eskütétele, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A napirend keretében a megyei
közgyűlés alelnökének megválasztására és tiszteletdíjának megállapítására kerül sor.
Az önkormányzati törvény 74. § (1) bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzat 11. § (1) bekezdése és 13. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés a
megyei közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel
alelnököt választ. A közgyűlésnek legalább egy alelnököt a saját tagjai közül kell
megválasztania.
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben egy
alelnök személyére teszek javaslatot: a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének
Szabó Gergely közgyűlési tagot javaslom.
Megkérdezem, hogy a jelölt elfogadja-e az alelnöki jelölést és kéri-e a zárt ülés
tartását.
Kérem arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az önkormányzati törvény 72. § (4)
bekezdése szerint van-e olyan tisztsége, mely összeférhetetlen a megyei közgyűlés
alelnöki megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenségi okot
megszüntetné-e a törvényben meghatározott időn belül?
Szabó Gergely, közgyűlési tag: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
jelölést elfogadom, és nem kérem zárt ülés tartását. Nyilatkozom, hogy van olyan
tisztségem, mely a közgyűlés alelnöki teendőinek ellátásával összeférhetetlen, de
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nyilatkozom, hogy a megválasztásomtól
összeférhetetlenségi okot megszüntetem.

számított
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napon

belül

az

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom,
hogy Szabó Gergely alelnök-jelölt a jelölést elfogadta, nem kérte zárt ülés tartását.
Titkos szavazás következik. A közgyűlés alelnökének megválasztásához minősített
többség, vagyis a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges. Kérem, szavazzanak arról, hogy Szabó Gergely alelnök-jelölt a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke legyen. Mivel
nem működik rendszerünk, ezért szavazólapokat készítenek el a kolléganők és arra
szeretném kérni a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy az urnát tekintse meg és zárja le
törvényesen.
Szeretném megkérdezni a közgyűlés tagjait, hogy az alelnöki tisztségére van-e
esetlegesen más jelöltjük.
Amennyiben nincs, akkor a szavazólapra az általam megjelölt személy kerül
feltüntetésre.
Nem látok jelentkezőt.
(titkos szavazás)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Képviselőtársaim. Kérem,
foglaljatok helyet.
Jelenléti szavazás szeretnék kérni.
Megállapítom, hogy 25-en igennel
szavaztak, ketten nem szavaztak, tehát 27
jelenlévőnek kellene a teremben lenni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Folytatjuk a közgyűlést. Felkérem a
Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét
Budai Erzsébet, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! 27-en
vettünk részt a szavazásban, 27 lebélyegzett szavazólapot osztottunk ki és aláírásával
igazolta mindenki, aki ezt átvette. Az urnát felnyitva a szavazólapokat megszámolva
24 igen szavazatot számoltunk Szabó Gergelyre, illetve 3 szavazólapon nem volt X,
nemnek értelmeztük ezt a 3 szavazólapot. Tehát, így 24 igen , 3 nem arányban a
Közgyűlés Szabó Gergelyt alelnöknek megválasztotta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi
megbízatású alelnökének megválasztása

27

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése - titkos szavazással - a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású
alelnökének megbízatásának időtartamára megválasztja Szabó Gergely közgyűlési
tagot.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés titkos szavazással,
társadalmi megbízatású alelnökének Szabó Gergely közgyűlési tagot megbízatásának
időtartamára megválasztotta. Gratulálok alelnök úr!
Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés megválasztott alelnökének gratulálok és fel kérem,
hogy a közgyűlés előtt tegye le az esküt.
Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Kérem Szabó
Gergelyt, hogy az eskütételhez szíveskedjen idefáradni, az eskü szövegét utánam
mondani. Az eskü szövegének elhangzása után mondhatja, hogy "Isten engem úgy
segéljen".
„Én, …………………………….. (Név) becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; megyei közgyűlés alelnöki
tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén megye
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szíveskedjenek
helyet foglalni. Kérem Szabó Gergely alelnök urat, a Közgyűlés alelnökét, hogy az
elnöki asztalnál foglalja el helyét.
Tisztelt közgyűlés. Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend keretén belül az alelnök
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására kerül sor.
Megkérem a közgyűlés alelnökét, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés tárgyalásával
kapcsolatban személyes érintettségére tekintettel szíveskedjen nyilatkozni.
Szabó Gergely, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt Közgyűlés.
Személyes érintettségemet bejelentem, a szavazásban részt kívánok venni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a
képviselők közül kizárási javaslatot tenni.
Tájékoztatom a közgyűlést a kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek kell tekinteni, amennyiben nem volt kizárási javaslat, a közgyűlés
alelnöke a döntéshozatalban részt vesz.
A megyei közgyűlés alelnöke tiszteletdíjának összegét a megyei közgyűlés elnöke
illetménye 50%-ának 70-90% közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
Javaslom, hogy a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját a
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közgyűlés elnöke illetményének 50%-ának 90%-ában, azaz 403.875,- Ft összegben
állapítsa meg a közgyűlés a mai naptól kezdődően.
Szavazásra teszem fel a javaslatot, amelynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges. Kérem, szavazzunk arról, hogy Szabó Gergelynek a közgyűlés társadalmi
megbízatású alelnökének tiszteletdíját 403.875 Ft/hó összegben állapítja meg a
közgyűlés mai naptól kezdődően.
Most kérem elindítani a szavazógépet.
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a
közgyűlés 27 igen szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó Gergelynek, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású
alelnökének tiszteletdíját 2019. október 25. napjától bruttó 403.875,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az önkormányzati törvény 80. § (3)
bekezdése szerint a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke havonta a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Javaslom, hogy a Közgyűlés a fentiek alapján a közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnökének a mai naptól tiszteletdíja 15%-ának megfelelő mértékű, azaz 60.581,- Ft
összegű költségtérítést állapítson meg.
Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy Szabó Gergelynek a közgyűlés
társadalmi megbízatású alelnökének költségtérítése mértékét illetménye 15%-ának
megfelelő bruttó 60.581 Ft/hó összegben állapítsa meg a Közgyűlés a mai naptól.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 27 igen
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot
a közgyűlés.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2019. (X. 25.) határozata
Tárgy: Szabó Gergelyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
társadalmi megbízatású alelnökét megillető költségtérítés összegének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó Gergely, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású
alelnöke költségtérítésének mértékét 2019. október 25. napjától tiszteletdíja 15%-ának
megfelelő bruttó 60.581,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

8.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Egyebek

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt közgyűlési
tagokat néhány fontos információról, amelyek a következők:
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.
§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
A vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges nyomtatványt és útmutatót minden
képviselő e-mail-ben megkapja.
Az útmutatóban leírtak szerint kitöltött nyomtatványokat 2019. november 12.
napjáig kérem, hogy adják le a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályon az „A”
épület földszint 30. számú helyiségben.
 Az önkormányzati törvény 38. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére
irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig, jelen
esetben 2019. december 31. napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az
adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Kérem, hogy az erről szóló igazolást a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálynak
megküldeni vagy az osztályon leadni szíveskedjenek.
Tisztelt alakuló közgyűlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim köszönöm a mai testületi ülésen
való megjelenésüket. Köszönöm megtisztelő figyelmét mindenkinek. Az ünnepi
közgyűlésünk 11 órától kezdődik és ezért egy picit ki kellene fáradni az előtérbe, hogy
a termet át tudják rendezni és egy közös csoportképet szeretnénk itt elkészíteni, mielőtt
mindenki kivonul a teremből.
Két képviselő jelezte, hogy hozzá kíván szólni az Egyebek napirendi pontban Szalai

30
Szabolcs és Farkas Péter Barnabás. Szalai Szabolcsnak adom meg a szót.
Szalai Szabolcs, közgyűlési tag: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés először
is szeretnék gratulálni Elnök asszonynak, Alelnök úrnak és minden megválasztott
képviselőnek és az elkövetkező 5 évre konstruktív munkát kívánok. Ezen kívül
szeretném bejelenteni, hogy a FIDESZ-KDNP megyei képviselőcsoportja a mai napon
megalakult. A frakció a frakcióvezetői feladatokkal engem bízott meg, frakcióvezetőhelyettesi feladatokkal pedig Aros János és Tamás Barnabás képviselő urakat. Az erről
szóló dokumentumokat, a mai napon átadom Elnök asszonynak. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Megadom a szót Farkas
Péter Barnabásnak.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Én is szeretnék személyesen gratulálni minden képviselőtársamnak, illetve
kiemelten Elnök asszonynak és Elnökhelyettes úrnak. Továbbá szeretném azt
megjegyezni és egy kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a továbbiakban szeretnénk kérni,
hogyha a tervezhetőség jobban jelen lenne majd az előterjesztések kiküldése
tekintetében. Hiszen a mai napon egy SZMSZ módosítást is közvetlenül az ülés előtt
kaptunk és szeretném javasolni, hogy ha legalább egy 3 nappal a közgyűlés megtartása
előtt eljutna hozzánk, hogy érdemben át tudjuk tekinteni, továbbá a bizottságok illetve
a közgyűlés időpontjainak is a meghatározása egy hosszabb időpontban, hogyha meg
tudna történni. Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy a következő testületi
ülésre majd szeretnénk egy SZMSZ módosítási javaslatot is benyújtani. Ezt csak
egyenlőre, így szóban jelzem. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szeretnék
válaszolni képviselő úr felvetésére. Az alakuló ülés előtt a napirendi pontok azért nem
kerültek kiküldésre mert a képviselők még esküt nem tettek, így az eskütételt
megelőzően csak képviselőjelöltek voltak a képviselők. Természetesen mindenki
megkapja, és eddig is megkapta a közgyűlések előtt időben a napirendi pontokat.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom, és akkor megkérek minden képviselőtársamat, hogy
fáradjon ide az asztal elé egy nagyon gyors fotóra. Köszönöm.
Miskolc, 2019. október 25.
Dr. Kovács János
főjegyző

Tamás Barnabás
a közgyűlés korelnöke

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

