Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1537-3/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. október 22. napján 9:00
órakor tartott alakuló 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.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aros János
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
Biró László
Bráz György
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila

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

Jámbor Márk István
Janiczak Dávid
Káli Sándor
Koncz Ferenc
Lukács András
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland
Szalai Szabolcs

21. Szamosvölgyi
Péter
István
22. Szegedi Judit Katalin
23. Szeles András
24. Szitka Péter
25. Szűcs Erika
26. Tamás Barnabás László
27. Török Dezső
28. Vadnai Zoltán Géza
29. Vécsi István

Távol:
----Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Demeter Ervin kormánymegbízott
2. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői

megjelent
nem
nem
igen
nem
nem
igen
nem
igen
igen
nem
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1. Dr. Murányi Zsolt a Területi Választási Bizottság elnöke
2. Szinay Attila, a Földművelésügyi Minisztérium jogi és
igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány helyett Kovács Béla r.
ezredes megyei rendőr-főkapitány helyettes
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1.
2.
3.
4.
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet, Liszkay László
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV

igen
igen

nem
nem
igen

igen
nem
igen
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes,
pénzügyi csoportvezető, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
(Az alakuló közgyűlés ülése a Himnusz eléneklésével veszi kezdetét.)
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Vendégeink!
Köszöntöm a közgyűlés újonnan megválasztott és újként megválasztott tagjait, a
megjelent kedves vendégeinket,
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Demeter Ervin urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottját,
a megye igazgatási, igazságszolgáltatási szerveinek képviselőit,
meghívottainkat,
a sajtó és más médiák munkatársait, valamint
tisztelettel köszöntöm Dr. Murányi Zsolt urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Választási Bizottság Elnökét és Dr. Kovács János Főjegyző urat, aki
egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetője.

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 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 29 fő van
jelen, így az ülést megnyitom.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlési Tagok! Kérem,
szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket! Jelenléti szavazást kérek. Szíveskedjenek
megnyomni az igen gombot. Türelmüket kérem kedves képviselő urak. A szavazógép
technikai problémájának megoldásáig a szavazás kézzel történik. Kérem, hogy a
jelenléti szavazás kézfelemeléssel történjen.
Megállapítom, hogy 29 közgyűlési tag van
jelen a teremben.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: A 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. Demeter
Ervin,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Kormánymegbízottjának köszöntője

Megyei

Kormányhivatal
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4. A megyei önkormányzati képviselők eskütétele
5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
megválasztása és eskütétele, valamint illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő:
a közgyűlés korelnöke
6. Elnöki székfoglaló
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
a közgyűlés elnöke
8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének
megválasztása és eskütétele, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő:
a közgyűlés elnöke
9. Egyebek
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Megkérdezem, hogy a közgyűlés tagjai
részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt. A javaslatról a közgyűlés egyszerű
többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
elfogadásáról kézfelemeléssel.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. október 22-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
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2.

A megyei önkormányzati képviselők megbízólevelének átadása

3.

Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Kormánymegbízottjának köszöntője

4.

A megyei önkormányzati képviselők eskütétele

5.

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

6.

Elnöki székfoglaló

7.

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

8.

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

9.

Egyebek

Megyei

Kormányhivatal

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Alakuló Ülés, Hölgyeim és
Uraim! Kérem, hogy térjünk rá az egyes napirendek 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

Szűcs Erika Mária, 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. 2014. a választások éve
volt.
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A tavasszal megtartott országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők
választását az őszi önkormányzati választások követték.
A köztársasági elnök 2014. július 23-án tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását, 2014. október 12. napjára. Majd a Nemzeti Választási
Bizottság 2014. július 29. napján kelt 1128/2014. sz. határozatával ugyanerre a napra a
települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.
A választások új, illetve módosult jogszabályi környezetben zajlottak. Az Alaptörvény
értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 5 évre kerülnek
megválasztásra. A választási eljárás szabályait új törvény, a 2013. évi XXXVI. törvény
állapítja meg. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvénynek módosultak egyes szabályai és a nemzetiségi önkormányzati
választások során új anyagi jogszabály, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvényt kellett alkalmazni. A települési önkormányzati képviselők, a
polgármesterek, a megyei közgyűlési tagok és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása egy napon zajlott. Ezt a rendkívül fontos eseményt a
választópolgárok és a jelölőszervezetek nagy érdeklődése kísérte.
A megyei közgyűlés választását, annak eredményét érintő jogorvoslat nem volt, ezért
az alakuló ülés összehívását ilyen eljárás nem késleltette.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény alapján a megyei közgyűlés tagjait a választópolgárok, kivéve a megyei jogú
város választópolgárait, közvetlenül listán választották. A jelölőszervezetek egy listát
állíthattak a megyei közgyűlési tagok választására, a megyei listák a leadott szavazatok
arányában jutottak mandátumhoz. Önálló listánál 5%-os, közös megyei lista esetén
10%-os volt az érvényes szavazatokhoz igazodó mandátumszerzésre jogosító határ.
A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kellett
meghatározni, melyet a választási eljárásról szóló törvény értelmében a Területi
Választási Iroda vezetője volt jogosult megállapítani. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Választási Iroda vezetője az 1/2014. TVI vezetői határozatában a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Közgyűlése megválasztandó tagjainak
számát 29 főben állapította meg. Tehát az előző 30 fős megyei testülethez képest a
megválasztható tagok száma 1 fővel csökkent.
Néhány adatot ismertetnék arra vonatkozóan, hogy milyen formában és hogyan
dolgozott a Területi Választási Bizottság és hogyan alakult ki ez a végeredmény,
amely alapján Önök itt, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés tagjai,
megyei önkormányzati képviselőként foglalnak helyet.
Az új törvény rendelkezései értelmében a helyi önkormányzati és a nemzetiségi
önkormányzati választásokon indulni szándékozó jelölőszervezeteket országos
hatáskörrel a Nemzeti Választási Bizottság és a Területi Választási Bizottságok
vehették nyilvántartásba. A Területi Választási Bizottság összesen 11 pártot, illetve
egyesületet és szintén 11 nemzetiségi szervezetet vett nyilvántartásba. Megyei önálló
vagy közös listát 5 jelölőszervezet, nemzetiségi területi önálló vagy közös listát 8
jelölőszervezet állított. A lista sorsolás eredménye, illetve ennek eredményeként a
szavazólapon lévő megyei listát állító jelölőszervezetek a következők voltak: Fidesz
Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt volt az első, második a
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Jobbik Magyarországért Mozgalom, harmadik Demokratikus Koalíció, negyedik
Magyar Szocialista Párt.
A megyei önkormányzat választásának néhány fő mutatóját ismertetném. A 2014-es
önkormányzati választásokon 358 településen 819 szavazókör működött. A megyei
listára Miskolc megyei jogú város kivételével a megyében 420.480 választópolgár
adhatta le szavazatát. A szavazóként megjelent választópolgárok száma 220.157 volt.
A megyei listákon összesen 122 jelölt szerepelt. A mandátumszerzésre jogosító 5%-os
szavazat határ 10.623, a 10%-os mandátumszerzési határ 21.245 érvényes szavazat
volt. Összesítve a 29 kiosztható mandátumból a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt közös listája 15 mandátumot, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom listája 8 mandátumot, a Demokratikus Koalíció listája 1 mandátumot, a
Magyar Szocialista Párt listája 5 mandátumot szerzett. Elmondható, hogy a
törvényben, illetve a Területi Választási Iroda vezetője határozatában meghatározott
valamennyi mandátum kiosztásra került.
Bejelentem, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés tagjainak választása
eredményes volt, az eredményt a Területi Választási Bizottság 2014. október 13-i
ülésén a 76/2014. számú határozatával állapította meg és határozatát nyilvánosságra
hozta. A határozat és ezáltal az eredmény a 3 napos jogorvoslati határidő elteltével
2014. október 16-án 16,00 óra után vált jogerőssé.
Tisztelt alakuló közgyűlés a 2010. február 11-én megválasztott korábbi, és a 2014.
augusztus 18. napján megválasztott jelenlegi Területi Választási Bizottság
folyamatosan tevékenykedett és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása kitűzését július 23-át követően a mai napig 27 ülést tartott és 133
határozatot hozott. Ezen határozatokkal nyilvántartásba vette az önkormányzati és
nemzetiségi önkormányzati jelölőszervezeteket, a megyei területi listákat, kisorsolta a
listák sorszámát, ellenőrizte és jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, elbírálta a
hatáskörébe tartozó kifogásokat, és fellebbezéseket. Sok esetben hozott jegyzőkönyvi
döntést a Területi Választási Bizottság, például Helyi Választási Bizottsági tagokat
bízott meg, és néhány esetben átruházott hatáskörben a Területi Választási Bizottság
elnöke kifogást tett át az elbírálásra illetékes választási szervhez. A Területi Választási
Bizottság munkáját a három választott tagon kívül 2014. szeptember 9-ét követően
folyamatosan bővülve, a jelölőszervezetek által megbízott 4 taggal együtt végezte. A
jogorvoslatok jelentős része a választási kampánnyal összefüggésben került
benyújtásra és a fellebbezések többsége a települési önkormányzati képviselő, a
polgármester, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választása
eredményének megállapítása ellen irányult. Jelentős számú olyan jogorvoslati kérelem
került benyújtásra, melyet a választási eljárási törvényben előírtak szerint érdemi
vizsgálat nélkül kellett elutasítani, tekintettel arra, hogy például nem jelölték meg a
jogsértést, hiányzott a kérelmet benyújtók személyi száma, lakcíme, szervezetek
esetében a nyilvántartási száma, székhelye. Jelenleg még 11 ügy van folyamatban a
Debreceni Ítélőtáblánál bírósági felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban jogorvoslati
eljárás, ezek döntő része a választás eredményével van összefüggésben. Megyénk két
települése, Ózd és Szegi tekintetében is jogorvoslati eljárás zajlik a polgármester
választás megismétlése tárgyában. Amennyiben a bírósági felülvizsgálat keretében
hozott döntés értelmében meg kell ismételni a polgármester választásokat, ezek
kitűzéséről a Helyi Választási Bizottságok fognak dönteni, és a választópolgárok itt
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ismételten az urnához fognak járulni. Szeretném ez alkalommal megköszönni a
Területi Választási Bizottság választott és delegált tagjainak a munkáját, valamint
külön szeretnék köszönetet mondani a Választási Iroda munkatársainak áldozatkész
munkájukért.
Tisztelt közgyűlés a 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. törvény 106. (§) alapján a Területi Választási Bizottság által a Területi
Választási Bizottság elnökére átruházott hatáskörben eljárva ezek után szeretném
átadni a megyei közgyűlés tagjainak a megbízóleveleket. Köszönöm szépen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm Elnök úr tájékoztatóját és
mindannyiunk nevében egyben megköszönöm a Területi Választási Bizottság és a
Területi Választási Iroda valamennyi tagjának eddigi munkáját. Mielőtt a
megbízólevelek kiosztását megkezdenénk, kérnék szépen egy jelenléti szavazást, mert
azt a tájékoztatást kaptam, hogy most már működik a szavazógép.
Megállapítom, hogy a megválasztott
közgyűlési tagok közül 28 fő szavazott, 1
fő nem szavazott.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tehát működik és rendben van a
szavazógép, köszönöm szépen.

2.

A megyei önkormányzati képviselők megbízólevelének átadása

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Megkérem Dr. Murányi Zsolt urat, a
Területi Választási Bizottság Elnökét, hogy a megbízóleveleket szíveskedjen átadni a
képviselők részére, és 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,
hogy szíveskedjenek a megbízólevelek átvételére felkészülni, és a TVB Elnökéhez az
átadásra kifáradni.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Aros János
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Bráz György
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
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9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)

Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István
Janiczak Dávid
Káli Sándor
Koncz Ferenc
Lukács András
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter
Szűcs Erika Mária
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Megköszönöm a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Választási Bizottság Elnökének a megbízólevelek átadását.

3.

Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Kormánymegbízottjának köszöntője

Megyei

Kormányhivatal

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Felkérem Demeter Ervin urat
köszöntőjének megtartására.
Demeter Ervin, kormánymegbízott: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt közgyűlés
köszöntöm Önöket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nevében és
képviseletében. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy mindenkinek gratuláljak a
megbízásához, a sikeres eredményéhez. Számos arc ismerős számomra, nagyon sokan
itt a közélet régi harcosai, és hát számos új és ambiciózus fiatalt is látok a soraikban.
Ahogy megnéztem az Önök névsorát, azt látom, hogy egy biztatóan sokszínű
közgyűlés van, hiszen minden jelentős politikai erő képviseltetve van, a területi elv
mellett megjelennek más fontos szempontok is. Az egyik legfontosabbat hadd
mondjam, a hölgyek aránya biztatóbb messze az országos átlag, és a parlament feletti,
közel 1/3. Úgyhogy gratulálok egyúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei választóknak
is. Számos fiatal arc is van itt közöttünk, hiszen a közgyűlésnek közel 1/3 része 40 év
alatti, tehát ez reménnyel tölthet el minket. A Megyei Közgyűlés és a Megyei
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Kormányhivatal egy épületben, a Megyeháza épületében került elhelyezésre. Ez több
mint szimbolikus értékű, hiszen számos helyen érintkezik a munkánk. Azt tudom
Önöknek mondani, hogy a Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat eddigi
kapcsolata jó és harmonikus volt, ezúttal köszönöm az elköszönő testületnek és Elnök
úrnak, azt a készséges és jó együttműködést, amit együttesen kialakítottunk. Ez egy
nagyon jó alkalom arra, hogy a jövőben is ezt a kapcsolatot tovább tudjuk mélyíteni és
fejleszteni. A közigazgatás újraszervezése elkezdődött 2010-ben, és ma már azért
látszik és tisztázódtak a feladatok. Ami minket érint, nyilván egyértelműen látszik már,
hogy a Kormányhivatalnak mik a feladatai és a megyei közgyűlés is új és nagy
feladatrendszerrel, a területfejlesztéssel foglalkozik. Számos helyen érintkezett és fog
érintkezni még majd a munkánk, én ebben az együttműködésünket ajánlom fel az új
közgyűlésnek is. Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Hölgyek és Urak, én kívánom
Önöknek, hogy ehhez a szép feladathoz szőjenek szép, merész, megvalósítható
álmokat, terveket, és adjon hozzá a jó Isten erőt Önöknek, hogy meg is tudják
valósítani azokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Megköszönöm Kormánymegbízott úr
köszöntő szavait, különösen a fiatalok arcok és fiatalság ragadott meg. Én is úgy
gondolom, hogy ha ennek a közgyűlésnek én lehetek a korelnöke, akkor ez egy
nagyon fiatal közgyűlés.

4.

A megyei önkormányzati képviselők eskütétele

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tájékoztatom tisztelt
Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzati törvény 28. § (2) bekezdése értelmében a
közgyűlés tagjainak az alakuló ülésen esküt kell tennie.
Tisztelettel kérem a közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Kérem, hogy
a közgyűlés tagjai mondják utánam az eskü szövegét. Az eskü szövegének elhangzása
után, az eskütevő 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!”
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Mindenkinek gratulálok és képviselői
munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok! Tisztelt Közgyűlés. Az ünnepélyes
pillanatok után az alakuló ülés folytatja munkáját, rátérünk a következő napirendi
pontra.
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5.

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

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Képviselőtársaim! Az
önkormányzati törvény 27. § (2) bekezdése értelmében a megyei közgyűlés elnökét a
közgyűlés az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése alapján titkos szavazással választja a
megbízatásának időtartamára.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. § (2) bekezdése szerint a titkos szavazás
lebonyolítása szavazógéppel történik, vagy külön indítvány alapján, vita nélkül,
egyszerű többséggel hozott döntést követően hagyományos módon (szavazófülkében,
urna igénybevételével). Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban javaslat?
Nincsen.
Megállapítom, hogy a titkos szavazás
szavazógéppel kerül lebonyolításra.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Képviselők! A Szervezeti és
Működési Szabályzat 11. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlésnek a tisztségviselők
megválasztására vonatkozó titkos szavazás lebonyolítására legalább öttagú
szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznia, illetve meg kell választania a bizottság
elnökét. Javaslom, hogy a bizottság legyen 5 tagú, 1 elnökből és 4 tagból álljon. Az
elnököt és a tagokat a mandátumot szerző jelölő szervezetek a szerzett mandátumok
arányában delegálják a Szavazatszámláló Bizottságba. Ennek megfelelően a FIDESZKDNP részéről javaslom 1 fő elnök és 2 fő tag, a JOBBIK részéről 1 fő tag, és az
MSZP részéről 1 fő tag delegálását.
Megkérdezem, hogy van-e más javaslat a Szavazatszámláló Bizottság összetételére?
Nincsen.
Szavazásra teszem fel az általam javasoltak szerint, a Szavazatszámláló Bizottság
összetételére, jelölésére vonatkozó határozati javaslatot, mely a következő:
A közgyűlés egyetért azzal, hogy az alakuló közgyűlésen a közgyűlés elnökének,
alelnökének megválasztásával kapcsolatban a választások lebonyolítására, az
eredmény megállapítására egy eseti 5 fős Szavazatszámláló Bizottság kerüljön
létrehozásra úgy, hogy abba a FIDESZ-KDNP részéről 1 fő elnök és 2 fő tag, a
JOBBIK részéről 1 fő tag, és az MSZP részéről 1 fő tag delegálására kerül sor.
A javaslatról a közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem szíveskedjenek
szavazni a javaslatról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
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tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság jelölése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az
alakuló közgyűlésen a közgyűlés elnökének, alelnökének megválasztásával
kapcsolatban a választások lebonyolítására, az eredmény megállapítására egy öttagú
Szavazatszámláló Bizottság kerüljön létrehozásra úgy, hogy abba a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom és a Magyar Szocialista Párt, mint a megyei közgyűlésben mandátumot
szerzett jelölő szervezetek javasoljanak elnököt és tagokat.
A mandátumok aránya alapján a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt részéről 1 fő elnök és 2 fő tag, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom részéről 1 fő tag és a Magyar Szocialista Párt részéről
1 fő tag delegálására kerül sor.

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: A határozatnak megfelelően a FIDESZKDNP részéről egy elnökre és két tagra kérem a javaslat megtételét.
Csiger Lajos, közgyűlési tag: Tisztelt Korelnök Asszony, tisztelt közgyűlés! A
FIDESZ-KDNP nevében a Szavazatszámláló Bizottság elnökének javaslom Budai
Erzsébetet, tagjainak Szabó Roland és Szeles András képviselőket javaslom.
Köszönöm szépen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: A JOBBIK részéről is kérném egy tagra
a javaslat megtételét.
Miklós Árpád, közgyűlési tag: Tisztelt Korelnök Asszony! A JOBBIK nevében
Hocza Tamás Attila képviselőt javaslom a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm. Az MSZP részéről egy tagra
kérném a javaslat megtételét.
Lukács András, közgyűlési tag: Tisztelt Korelnök Asszony, tisztelt közgyűlés! Az
MSZP nevében Vécsi István képviselőt javaslom a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának.
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Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm a javaslatokat.
Megkérdezem, hogy van-e más javaslat a Szavazatszámláló Bizottság összetételére?
Nincsen.
Mielőtt sor kerülne a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztására, a jelölteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szavazatszámláló
bizottságba való jelölésüket elfogadják-e.
Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy az önkormányzati törvény 46. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján zárt ülést kell tartani az érintett kérésére választás
tárgyalásakor.
Tájékoztatom a képviselő-testületet arról is, hogy az önkormányzati törvény 49. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A
kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.
Lehetőség van arra is, hogy a képviselő bejelentse a személyes érintettségét és
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nem vesz részt a szavazásban, illetve a
döntéshozatalban.
Az előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a jelöltek érintettségük ellenére
vegyenek részt a szavazásban.
Az előzőek értelmében azonban meg fogom kérdezni a jelölteket, hogy a jelölésüket
elfogadják-e és zárt ülés tartását kérik-e a megválasztásuk tárgyalásakor, illetőleg
személyes érintettségük miatt a döntéshozatalban részt kívánnak-e venni?
Megkérem tehát először Budai Erzsébetet, Szavazatszámláló Bizottság elnökének
javasolt képviselőtársunkat, szíveskedjék nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölést, kérie zárt ülés tartását, illetve a döntéshozatalban részt kíván-e venni.
Budai Erzsébet, SZSZB elnök-jelölt: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt közgyűlés, a
jelölést elfogadom. Zárt ülés tartását nem kérem. Személyes érintettségemet
bejelentem, de a döntéshozatalban részt kívánok venni. Köszönöm.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megkérem Szabó
Rolandot, Szavazatszámláló Bizottsági tag-jelöltet, hogy mindhárom kérdésben
szíveskedjék nyilatkozni.
Szabó Roland, SZSZB tag-jelölt: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt közgyűlés, a jelölést
tisztelettel elfogadom. Zárt ülés tartását nem kérem. Személyes érintettségemet
bejelentem, de a döntéshozatalban részt kívánok venni. Köszönöm.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm. Megkérem Szeles Andrást,
Szavazatszámláló Bizottsági tag-jelöltet, hogy mindhárom kérdésben szíveskedjék
nyilatkozni.
Szeles András, SZSZB tag-jelölt: Tisztelt Korelnök asszony, tisztelt közgyűlés a
jelölést elfogadom. Zárt ülés tartását nem kérem. Személyes érintettségemet
bejelentem, és a döntéshozatalban részt kívánok venni.
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Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megkérem Hocza
Tamás Attilát, képviselő társunkat, Szavazatszámláló Bizottsági tag-jelöltet, hogy
mindhárom kérdésben szíveskedjék nyilatkozni.
Hocza Tamás Attila, SZSZB tag-jelölt: Tisztelt közgyűlés, a jelölést elfogadom. Zárt
ülés tartását nem kérem. Személyes érintettségemet bejelentem, és a döntéshozatalban
részt kívánok venni. Köszönöm szépen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Végül megkérem
Vécsi Istvánt, Szavazatszámláló Bizottsági tag-jelöltet, hogy mindhárom kérdésben
szíveskedjék nyilatkozni.
Vécsi István, SZSZB tag-jelölt: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt közgyűlés, a jelölést
elfogadom. Zárt ülés tartását nem kérem. Személyes érintettségemet bejelentem, de a
döntéshozatalban részt kívánok venni. Köszönöm.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak javasoltak elfogadták a jelölést,
nem kérték zárt ülés tartását megválasztásukkal kapcsolatban és úgy nyilatkoztak,
hogy részt kívánnak venni a döntéshozatalban.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Nem.
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, ezért a jelöltek a
döntéshozatalban részt fognak venni, szavazni fognak.
A Szavazatszámláló Bizottságba javasolt személyek megválasztására ügyrendi
javaslatom van:
Javaslom, hogy együttesen kerüljön sor a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és
tagjainak a megválasztására, a szavazásra.
Az ügyrendi javaslat elfogadásához egyszerű többség, a jelenlevő önkormányzati
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Az ügyrendi javaslatról a
Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés vita nélkül
dönt.
Kérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek az ügyrendi javaslatról szavazni.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta az ügyrendi
javaslatot, és a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztására együttesen kerül sor.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai megválasztásának módja
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az ügyrendi
javaslatot, mely szerint a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztására együttesen kerül sor.

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Kérem szíveskedjenek szavazni a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. A
Szavazatszámláló Bizottság megválasztásához minősített többség szükséges. Kérem,
szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megválasztotta Budai
Erzsébetet,
a
Szavazatszámláló
Bizottság elnökének és Szabó Rolandot,
Szeles Andrást, Hocza Tamás Attilát,
Vécsi Istvánt a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szavazatszámláló
Bizottság
elnökének:

Budai Erzsébet asszonyt,

tagjainak:

Hocza Tamás Attila urat,
Szabó Roland urat,
Szeles András urat,
Vécsi István urat

- megyei közgyűlési tagokat - megválasztja.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy
térjünk át a megyei közgyűlés elnökének megválasztására, illetve az azt megelőző
jelölési eljárásra.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a közgyűlés
elnökének személyére a megyei önkormányzati képviselők tehetnek javaslatot nyílt
eljárásban. Elnök-jelölt az lehet, akit a jelenlevő képviselők 25%-a jelöltnek ajánl.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait tegyenek javaslatot a közgyűlés elnökének
jelölésére.
Csiger Lajos, közgyűlési tag: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt megyei közgyűlés, a
Fidesz-KDNP közgyűlési frakció nevében elnöknek Török Dezső urat jelöljük.
Köszönöm szépen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen a javaslatot. Mielőtt
sor kerülne a választásra, az elnök-jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy jelölést elfogadjae. Az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést kell tartani
választási ügyekben akkor, ha azt az érintett kéri. Ezért megkérdezem Török Dezső
elnök-jelöltet, hogy elfogadja-e a jelölést és kéri-e a zárt tárgyalást?
Török Dezső, a közgyűlés tagja, elnök-jelölt: Tisztelt Korelnök Asszony, tisztelt
közgyűlés! A jelölést köszönettel elfogadom, és nem kérem zárt ülés tartását.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
Török Dezső elnök-jelölt a jelölést elfogadta és nem kéri zárt ülés tartását a választás
tárgyalásakor.
Kérem arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az önkormányzati törvény 72. § (4)
bekezdése szerint van-e olyan tisztsége, mely összeférhetetlen a megyei közgyűlés
elnöki megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenségi okot
megszüntetné-e a törvényben meghatározott időn belül?
Török Dezső, a közgyűlés tagja, elnök-jelölt: Tisztelt Korelnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Nyilatkozom, hogy igen, van összeférhetetlenség, a jelenlegi
foglalkozásom, mely összeférhetetlen a közgyűlés elnöki funkciójával, ezt viszont 30
napon belül megszüntetem.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen a nyilatkozatot.
Tájékoztatom a képviselő-testületet arról is, hogy az önkormányzati törvény 49. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.
Lehetőség van arra is, hogy a képviselő bejelentse a személyes érintettségét és
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nem vesz részt a szavazásban, illetve a
döntéshozatalban. Ismételten kérem Török Dezső elnök-jelölt nyilatkozatát.
Török Dezső, a közgyűlés tagja, elnök-jelölt: Köszönöm szépen Korelnök Asszony,
tisztelt Közgyűlés! Személyes érintettségemet bejelentem, és a döntéshozatalban részt
kívánok venni.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm a nyilatkozatot.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni?
Megállapítom, hogy igen. Pasztorniczky István parancsoljon.
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Pasztorniczky István, közgyűlési tag: Elnézést kérek Korelnök Asszony, én nem
kizárási javaslatot szeretnék tenni, hanem azért szólnék, hogy Csiger képviselőtársam,
már másodszor a Fidesz-KDNP frakció nevében nyilatkozott. Tudomásom szerint még
nem alakult meg a frakció, illetve azt írásban be kell jelenteni. Ennek a bejelentése
még nem történt meg akkor. Tehát kérem, hogy pótoljuk ezt, ha volt ilyen. Köszönöm
szépen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Tájékoztatom
Pasztorniczky István képviselő urat, hogy Főjegyző úr tájékoztatása alapján és a
dokumentumot is bemutatva megállapítom, hogy be lett jelentve a Fidesz-KDNP
frakció megalakulása.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Megállapítom, hogy kizárási javaslat
nem hangzott el, a közgyűlés elnök-jelöltje a döntéshozatalban részt fog venni,
szavazni fog.
Most akkor ismételten jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az
igen gombot. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 29 közgyűlési tag van
jelen, így 8 képviselőnek az igen szavazata
szükséges ahhoz, hogy Török Dezső
képviselőtársunk elnök-jelöltté váljon.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Kérem, szavazzunk arról, hogy Török
Dezső elnök-jelölt legyen.
Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 1
nem szavazattal, 6 tartózkodással Török
Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnök-jelöltje.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
jelölése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Török Dezső
közgyűlési tagot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökének jelöli.
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Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Most titkos szavazás következik. A
közgyűlés elnökének megválasztásához minősített többség, vagyis a megválasztott
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.
Kérem, szavazzanak arról, hogy Török Dezső elnök-jelölt a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnöke legyen.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Budai Erzsébet, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Köszönöm szépen a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak is, hogy idefáradtak. Tisztelt Korelnök Asszony,
tisztelt közgyűlés a titkos szavazás eredménye a következők szerint alakult:
igen szavazat:
nem szavazat:
tartózkodás:
29 fő szavazott.

21 fő,
0 fő,
8 fő,

A szavazás eredményes volt, tekintettel
arra, hogy az érvényes szavazatok száma
elérte, sőt meghaladta az önkormányzati
törvény szerinti 15 fős minősített
többséget.
A
Szavazatszámláló
Bizottság
megállapította, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke Török
Dezső úr lett.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: A Szavazatszámláló Bizottság által
megállapított és ismertetett eredmény alapján kihirdetem a közgyűlés határozatát:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése - titkos szavazással - a
közgyűlés elnökének Török Dezső közgyűlési tagot megbízatásának időtartamára
megválasztotta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2014. (X. 22.) 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
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Török Dezső közgyűlési tagot
megbízatásának időtartamára megválasztja.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés
megválasztott elnökének, Török Dezsőnek gratulálok és felkérem, hogy a közgyűlés
előtt tegye le az esküt.
Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Kérem, Török
Dezsőt, hogy az eskütételhez szíveskedjen idefáradni és az eskü szövegét utánam
mondani.
„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!”
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen, szíveskedjenek
helyet foglalni. Kérem Török Dezsőt, a közgyűlés elnökét, hogy most már az elnöki
asztalnál foglalja el a helyét.
Még egy kis türelmet kérek, az elnökséget még nem adom át.
Az ötödik napirendi pont következő részében a közgyűlés elnöke illetményének és
költségtérítésének megállapítására kerül sor.
Megkérem a közgyűlés elnökét, hogy az illetmény és költségtérítés megállapítása
tárgyalásával kapcsolatban személyes érintettségére tekintettel szíveskedjen
nyilatkozni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a szót Korelnök Asszony. Személyes
érintettségemet bejelentem, de a döntéshozatalban részt kívánok venni.
Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Köszönöm szépen. Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni?
Nem látok ilyet. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a kizárt képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, a közgyűlés elnöke a
döntéshozatalban részt vesz. Az önkormányzati törvény 71. § (3) bekezdése
értelmében a megyei önkormányzat közgyűlésnek elnöke megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott

20
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló
illetménye 90%-ának összegével.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-a szerint a
helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap kilencszerese, az
illetménykiegészítés összege az alapilletmény 50%-a, illetve a vezetői illetménypótlék
az alapilletmény 65%-a. Ez a 38.650,- Ft-os illetményalappal számolva összesen
747.877,- Ft, amelynek 90%-a 673.089,- Ft. Javaslom, hogy a közgyűlés elnökének
illetményét az előzőek alapján 673.089,- Ft összegben állapítsa meg a közgyűlés a mai
naptól kezdődően.
Szavazásra teszem fel a javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges. Kérem szavazzunk arról, hogy Török Dezsőnek, a közgyűlés elnökének
illetményét a közgyűlés 673.089,- Ft/hó bruttó összegben állapítsa meg a mai naptól
kezdődően.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnöke illetményének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Török Dezsőnek, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének illetményét
bruttó 673.089,- Ft/hó
összegben
állapítja meg 2014. október 22. napjától.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Szűcs Erika Mária, 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 100.963,- Ft összegű költségtérítést állapítson
meg.
Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.
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Kérem, szavazzunk arról, hogy Török Dezsőnek, a közgyűlés elnökének
költségtérítése mértékét illetménye 15 %-ának megfelelő bruttó 100.963,-Ft/hó
összegben állapítsa meg a közgyűlés a mai naptól. Kérem, szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Török Dezsőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökét megillető költségtérítés összegének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Török Dezső,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
elnöke
költségtérítésének mértékét 2014. október 22. napjától illetménye 15%-ának megfelelő
bruttó 100.963,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Javaslom továbbá, a közgyűlés döntsön
arról, hogy 1 db, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
gépjármű személyi használatát engedélyezi a közgyűlés elnöke részére a mai naptól.
Kérem, hogy szavazzunk a javaslatról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnöke részére gépjármű személyi használatának engedélyezése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Török Dezső,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke részére 2014.
október 22. napjától 1 db, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező gépjármű személyi használatát engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Szűcs Erika Mária, a közgyűlés korelnöke: Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogszabályok értelmében megalakult.
Korelnöki megbízatásomat teljesítettem, de még nem teljesen. Ezért kérek egy percet,
amíg átadom az elnöklést. A korelnököknek van egy szokása, hogy valamely
személyes ajándékkal lepik meg a képviselőtársaikat. 2010-ben a Parlamentben
Németh János képviselőtársunk úgy 30 percben a közgazdaság elméleti nézeteit
osztotta meg velünk. Hát én ettől megkímélem a közgyűlést, de van ott az a kék táska,
abban gusztusosan összecsomagolva 29 példányban elkészítettem Borsod-AbaújZemplén megye általam ismert első, komplex válságkezelő programját, amit
szeretettel átnyújtanék önöknek. Ez 25 évvel ezelőtt készült, 1988-1989-ben és
szerencsém volt ennek a munkának az irányításában részt venni. Most újra azt látom,
hogy tekintettel arra, hogy akkor itt a megyében szinte mindenki összefogott, politikai
hatalom és ellenzék, a szakma, fiatalok és idősek, egy olyan mű született, amiben
sajnos sok minden aktuális ma is, de azt gondolom, ez mindannyiunk számára azt
üzeni, hogy amire mi vállalkoztunk és vállalkozunk ebben az öt évben, az
szisztematikus, eltökélt munkát igényel, amiben nagyon figyelünk egymásra. És
nagyon szurkolok annak, hogy közös bölcsességgel jöjjön létre mindez, amit régen
vagy most Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési koncepciójának és programjának
nevezünk. Ez a kiadvány a Magyar Szocialista Munkás Párt egyik kiadványa, de a
tartalomra koncentráljanak, és ne féljenek tőle, ez nem szellemi fertőzés. Czomba
Sándor államtitkár úr idézi dolgozatában, amit Borsod-Abaúj-Zemplén megye
szerkezetátalakításáról írt, nagyon sokszor hivatkozik erre a munkára. Azok közül,
akik írták, ma is nagyon sokan dolgoznak a megye különböző fontos pozícióiban, és
akkor elhatározták, hogy változtatni kell és összedugták a fejüket, hogy kellene ezt
csinálni. Kérem, bocsássák meg nekem, hogy kihasználtam ezt az alkalmat, és úgy
gondoltam, hogy korelnökként átnyújtom ezt az ajándékot. Ezúton is nagyon
köszönöm, és Elnök úrnak kívánok sok sikert, jó munkát! Ezennel átadom az ülés
vezetését a közgyűlés megválasztott elnökének, és bejelentem, hogy Elnök úr
székfoglaló beszéde következik.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.

23

6.

Elnöki székfoglaló
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Helyettes államtitkár Úr, tisztelt
Kormánybiztos úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Közgyűlési tagtársak,
köszönöm szépen a bizalmat, és igyekszem meghálálni természetesen. Az első
mondatom a köszöneté, és köszönet illet mindenkit, aki 2014. október 12-én elment
szavazni. Köszönetet mondok mindenkinek, akik a választási szervek munkatársaként
vagy választási szervek dolgozóiként részt vettek a szavazás lebonyolításában, hisz
nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Gratulálok minden megválasztott
polgármesternek, képviselőnek a megyében. Egy újabb rövid és intenzív kampányon
van túl az ország. A kampány során járva a megye településeit, nem a megyei
közgyűlésbe jutott pártok, hanem inkább a polgármesterek, képviselőjelöltek részéről
volt erős a közterületeken a megjelenés. A kampány során igyekeztem minden egyes
meghívásnak eleget tenni. Sok rendezvényen voltam megyeszerte, amelyek a teljesség
igénye nélkül lehetőséget adtak nekem templomszentelésen, nyugdíjas találkozón,
kopjafa avatón, alapkőletételen, sport és országjáró rendezvényen való megjelenésre.
Minden alkalommal próbáltam a helyi problémákat beazonosítani, a jövőbeni
segítségemet felajánlani. Most is szeretném az elkövetkezendő 5 évre Borsod-AbaújZemplén megye mind a 358 településének felajánlani a megyei közgyűlés segítségét,
hogy minél sikeresebbek legyünk az európai uniós források felhasználása során, a
gazdaságfejlesztés és a munkahely teremtés tekintetében. A megyei közgyűlési
munkára térve köszöntet szeretnék mondani a most leköszönő megyei közgyűlés
tagjainak, a leköszönő közgyűlés képviselőinek, tisztségviselőinek az elmúlt
időszakban végzett következetes munkájukért. Köszönet illeti dr. Mengyi Roland
Elnök urat, Riz Gábor és Csiger Lajos Alelnök urakat. Dr. Mengyi Roland Elnök úr és
Riz Gábor Alelnök úr az országgyűlésben folytatják munkájukat, ehhez sok erőt,
egészséget és kitartást kívánok! Csiger Lajos úr köztünk marad, és tovább végzi
tevékenységét. Tisztelt Képviselő Hölgyeim és Uraim, az előttünk álló időszakra
tekintve szeretném elmondani, hogy minden olyan kezdeményezést, amelyet az előző
vezetés elindított, tovább fogunk folytatni, mint például a tiszta szén technológia
megyében történő letelepítése, a Megyei Értéktár működésének kiszélesítése, a megye
kapcsolat rendszerének további bővítése országhatáron kívül és belül egyaránt. A
megyei önkormányzat kapcsolatát a Megyei Kormányhivatallal, megyei jogú várossal,
Miskolccal szorosabb együttműködésben kívánom folytatni, ehhez kérem mind a két
fél aktív részvételét. Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy kormányzati döntésnek
megfelelően a Megyei Önkormányzat jövőbeni feladata területfejlesztés szervezése és
koordinálása lesz. Ennek mentén fogunk dolgozni az elkövetkezendő időszakban.
Pályázati források kiírása még úgy gondolom, egy picit várat magára, ezért van időnk
arra, hogy a projekt listát megerősítsük, és valóban feltöltsük oda, ahol annak lennie
kell. Feladatunk lesz a területi operatív program keretén belül a rendelkezésünkre álló
források minél hatékonyabb felhasználása kapcsán a gazdaság élénkítése, és a
foglalkoztatás bővítése. Ehhez a munkához szükséges a megyei közgyűlés stabil,
támogató működése. Remélem, ennek a munkának elvégzéséhez minden frakcióban
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partnerre találok. Az előttünk álló időszakban számítok Önökre. Köszönöm, hogy
meghallgattak.

7.

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.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy az
előterjesztés a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került. Néhány apró gondolatot
mondanék hozzá. A jelenlegi SZMSZ módosítás mindössze annyit tartalmaz, hogy
megváltozik a bizottsági struktúra. A régi SZMSZ-nek a függelékei hatálytalanításra
kerülnek, és most mindössze erről az apró változásról kell, hogy döntsünk. Az
előterjesztéshez egy rendelet kapcsolódik. Előtte megkérdezem a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács András,
parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés,
1990-től nem volt olyan ülés, ahol az alakuló ülést megelőzően a legnagyobb
szervezetek, akik képviselőket juttattak a közgyűlésbe, ne tartottak volna előtte egy
informális megbeszélést, egyeztetést arról, hogy a többséget szerzett képviselőkből
álló frakció milyen szervezeti struktúrában és milyen elképzelés alapján képzeli a
közgyűlés működését. Ezen az ülésen kell döntenünk egy olyan SZMSZ-ről, amelyről
nem lehetett véleményt nyilvánítani. Természetesen nem vitatjuk, hogy a többség
eldönti, mit szeretne, mit akar és milyen keretek között. A közgyűlés eddigi
előterjesztéseit, bár személyi kérdésekről volt szó, bár nem volt eddig szokás,
támogattuk és bizalmat szavaztunk az Elnöknek, ugyanezt fogjuk tenni az Alelnöknél
is, egy ellenzéki frakciótól ez nem megszokott, de ezt a Szervezeti és Működési
Szabályzatot jelen keretek között nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a hozzászólását képviselő úr. Más
hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Képviselő úr, azt kell, hogy mondjam, nyitott
ajtókat dönget, hisz a bevezetőben elmondtam, mindössze csak a bizottsági
struktúráról döntünk. Arról, hogy a bizottságok hogy fognak felépülni, hogy kik
lesznek a külső bizottsági tagok, vagy melyik képviselő melyik bizottságban fog
tevékenykedni arról a következő közgyűlésen fogunk dönteni. Akkor a külső
bizottsági tagokat behívjuk és megtörténik az eskü és fogadalomtétel. A bizottsági
szerkezetet úgy döntött a Fidesz-KDNP frakció, hogy ebben a szerkezetben kívánja az
elkövetkezendő időszakban működtetni, de hangsúlyozom, nyitott ajtókat dönget, és az
lesz majd a kérésem egyébként is, hogy a frakcióvezetők üljenek le és egyeztessenek
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nem csak a bizottsági, hanem egyéb kérdésben is történjen meg az egyeztetés. Az
elmúlt időszakban nehezményezték a hozzászólási keretet, hadd ne soroljam, hiszen
Önnel voltunk együtt a tárgyalásokon. Arra kérem, hogy fogadják el a mostani
SZMSZ módosítást, annak érdekében, hogy tovább tudjuk folytatni a bizottsági
szerkezet felépítését. Köszönöm szépen.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, melyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2014. (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 következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megyei közgyűlés tagjainak száma: 29 fő.”
2. §
Az SZMSZ 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megyei önkormányzat biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei német, roma,
ruszin és szlovák nemzetiségek területi önkormányzatai testületi működésének
feltételeit, a következő módon:”
3. §
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Az SZMSZ 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi és Társadalmi Bizottság, amelynek 9 megyei önkormányzati
képviselő és 7 nem képviselő,
b) Területfejlesztési Bizottság, amelynek 10 megyei önkormányzati képviselő és
8 nem képviselő,
c) Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, amelynek 8 megyei önkormányzati
képviselő és 6 nem képviselő
tagja van.”
4. §
Az SZMSZ 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közgyűlés Pénzügyi és Társadalmi Bizottsága közbeszerzési ügyekben történő
eljárása során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.”
5. §
(1) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az SZMSZ 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
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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
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.” /Mötv. 59. § (2)
bekezdés/
I. Pénzügyi és Társadalmi 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.
6. Javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más
gazdasági érdekeltségek kezelésére.
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7. Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot
tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdeményez.
8. Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel
kapcsolatos kezdeményezéseket.
9. 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.
10. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az elnök illetményének megállapítására és
emelésére.
11. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke és alelnöke(i) jutalmazására és annak
mértékére.
12. Közreműködik a megyei rendőrfőkapitány kinevezésére vonatkozó vélemény
kialakításában.
13. Véleményezi a rendőrfőkapitány által készített, a közbiztonság helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.
14. Figyelemmel kíséri a közbiztonság javítását elősegítő pályázati kiírásokat,
javaslatot tesz pályázat benyújtására.
15. Figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek életkörülményeit, szociális és
kulturális helyzetét, segíti hagyományaik ápolását, értékeik megőrzését és
gyarapítását.
16. Támogatja a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a nemzetiségek
megyei szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek
jogi, gazdálkodási, működési problémáikat.
17. Figyelemmel kíséri a nemzetiségek életkörülményeinek javítását szolgáló
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
18. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, képviselőiket meghívhatja a bizottság
ülésére.
19. Figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célzó
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására, a foglalkoztatást
érintő fejlesztési források felhasználására.
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20. Részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatásainak elemzésében.
21. Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak
kialakítását és felhasználását.
22. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
23. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
II. Területfejlesztési 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.
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.
5. 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.
6. Felügyeli a decentralizált pályázati rendszer működését.
7. Koordinálja a települések fejlesztési
önkormányzatok felkérése alapján.

tevékenységét

a

települési

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

és

természetvédelmi

szempontból

a

kiemelt

21. Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére, a
környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.
22. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
23. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
III. Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
1. Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek
hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.
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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.”
2. melléklet a 9/2014. (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 és Társadalmi Bizottság
1.

A közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos hatásköreit a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete és a Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzata alapján gyakorolja. Az eljárást lezáró döntés meghozatala
10 millió Ft értékhatár felett tartozik a hatáskörébe.

2.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot mint tulajdonost megillető, a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése 10 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár közötti vagyon
tekintetében.

3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat behajthatatlan követeléséről
történő lemondás, törlés kérdésében történő döntés 1 millió Ft és 10 millió Ft
közötti értékhatár esetén.

II. Területfejlesztési Bizottság
A Közgyűlés a bizottság számára nem ruház át hatáskört.
III. Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
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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).

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).”
1. függelék a 9/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjainak névsora, jelölő
szervezetük megnevezése és a képviselőcsoportok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Név
Török Dezső
Csiger Lajos
Szamosvölyi Péter István
Vadnai Zoltán Géza
Bánné dr. Gál Boglárka
Demkó Dóra
Dr. Csiba Gábor Tamás
Szalai Szabolcs
Aros János
Koncz Ferenc
Budai Erzsébet
Tamás Barnabás László
Szabó Gergely
Szeles András
Szabó Roland

16. Miklós Árpád
17. Szegedi Judit Katalin
18. Balla Gergő

Jelölő szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
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19.
20.
21.
22.
23.

Jámbor Márk István
Hocza Tamás Attila
Pasztorniczky István
Bíró László
Janiczak Dávid

24. Szűcs Erika Mária
25.
26.
27.
28.
29.

I.

DK
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Képviselőcsoportja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II.

Káli Sándor
Vécsi István
Lukács András
Szitka Péter
Bráz György

JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK

Török Dezső
Csiger Lajos
Szamosvölyi Péter István
Vadnai Zoltán Géza
Bánné dr. Gál Boglárka
Demkó Dóra
Dr. Csiba Gábor Tamás
Szalai Szabolcs
Aros János
Koncz Ferenc
Budai Erzsébet
Tamás Barnabás László
Szabó Gergely
Szeles András
Szabó Roland

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Képviselőcsoportja
1. Miklós Árpád
2. Szegedi Judit Katalin
3. Balla Gergő
4. Jámbor Márk István
5. Hocza Tamás Attila
6. Pasztorniczky István
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7. Bíró László
8. Janiczak Dávid
Az Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Képviselőcsoportja

III.

1. Káli Sándor
2. Vécsi István
3. Lukács András
4. Szitka Péter
5. Bráz György”

8.

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

Török Dezső, 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
javaslom Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési tagot.
Kérdezem, hogy a jelölt elfogadja-e az alelnöki jelölést és kéri-e a zárt ülés tartását.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés tagja, alelnök-jelölt: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés! A jelölést elfogadom, köszönöm, és nem kérem zárt ülés tartását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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?
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés tagja, alelnök-jelölt: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés: Nyilatkozom, hogy van olyan tisztségem, mely a közgyűlés alelnöki
teendőinek ellátásával összeférhetetlen, de nyilatkozom, hogy a megválasztásomtól
számított 30 napon belül az összeférhetetlenségi okot megszüntetem. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Emlékeztetem, hogy az önkormányzati törvény
személyes érintettséggel kapcsolatos, a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó
rendelkezéseire, melyek a mai napon a választások során már több esetben idézésre
kerültek. Kérem, hogy Bánné dr. Gál Boglárka alelnök-jelölt erről szíveskedjen
nyilatkozni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés tagja, alelnök-jelölt: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt
Közgyűlés! Személyes érintettségemet bejelentem, és a döntéshozatalban részt
kívánok venni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy Bánné dr. Gál Boglárka
alelnök-jelölt a jelölést elfogadta, nem kérte zárt ülés tartását, az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot is megtette és a döntéshozatalban pedig részt kíván venni.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Nem
látok jelentkezőt. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a kizárt képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kellene tekinteni, de nincs ilyen.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, a közgyűlés alelnök-jelöltje a
döntéshozatalban részt fog venni, szavazni fog.
Titkos szavazás következik.
A közgyűlés alelnökének megválasztásához minősített többség, vagyis a megválasztott
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak arról,
hogy Bánné dr. Gál Boglárka alelnök-jelölt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke legyen.
Köszönöm szépen. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
Budai Erzsébet, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés!
A Közgyűlés 29 tagja szavazott a
következők szerint:
igen szavazat: 21 fő,
nem szavazat: 2 fő,
tartózkodás: 6 fő.
A szavazás eredményes volt, tekintettel
arra, hogy az érvényes szavazatok száma
meghaladta az önkormányzati törvény
szerinti 15 fős minősített többséget. A
Szavazatszámláló Bizottság megállapította,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Alelnöke Bánné dr. Gál
Boglárka lett.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok Alelnök asszony. A
Szavazatszámláló Bizottság által megállapított és ismertetett eredmény alapján
kihirdetem a közgyűlés határozatát:
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés - titkos szavazással - társadalmi
megbízatású alelnökének Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési tagot megbízatásának
időtartamára megválasztotta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
64/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi
megbízatású alelnökének megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése - titkos szavazással - a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású
alelnökének
Bánné dr. Gál Boglárka közgyűlési tagot
megbízatásának időtartamára megválasztja.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés megválasztott
alelnöke a közgyűlés előtt teszi le az esküt. Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütétel
idejére szíveskedjenek felállni.
Kérem, Bánné dr. Gál Boglárkát, hogy az eskütételhez szíveskedjen idefáradni és az
eskü szövegét utánam mondani.
„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!”
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, gratulálok Alelnök asszony.
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.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés!
Személyes érintettségemet bejelentem, és a döntéshozatalban részt kívánok venni.

37
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e
valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Nem látok ilyen jelentkezőt.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, 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
közgyűlés elnöke illetményének 50%-ának 90%-ában, azaz 302.890,- Ft összegben
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 Boglárka, a közgyűlés társadalmi
megbízatású alelnökének tiszteletdíját 302.890,- Ft/hó bruttó összegben állapítsa meg
a közgyűlés a mai naptól kezdődően.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bánné dr. Gál
Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját
bruttó 302.890,- Ft/hó
összegben
állapítja meg 2014. október 22. napjától.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Török Dezső, 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
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naptól tiszteletdíja 15%-ának megfelelő mértékű, azaz 45.434,- Ft összegű
költségtérítést állapítson meg.
Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nem
látok jelentkezőt.
Kérem, szavazzunk arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés társadalmi
megbízatású alelnökének költségtérítése mértékét illetménye 15 %-ának megfelelő
bruttó 45.434,-Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyűlés a mai naptól.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2014. (X. 22.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnökét megillető költségtérítés összegének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Bánné dr. Gál Boglárka,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású
alelnöke költségtérítésének mértékét 2014. október 22. napjától tiszteletdíja 15%-ának
megfelelő bruttó 45.434,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, Pasztorniczky István képviselő
úr is jelezte már az SZMSZ tárgyalás során, illetve már előtte, hogy a frakciók
megalakulásáról nem történt meg a bejelentés. Ezúton szeretném bemutatni a FideszKDNP frakció alakulásáról készült bejelentés, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
bejelentését a frakció megalakulásáról és a Magyar Szocialista Párt frakciójának
megalakulásáról a bejelentést. Mind a három frakció bejelentette a megalakulását.
Köszönöm szépen.

9.

Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt közgyűlési tagokat néhány
fontos információról, ezek pedig 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
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.
A vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványt és útmutatót minden
képviselő e-mail-ben fogja megkapni. Az útmutatóban leírtak szerint kitöltött
nyomtatványokat 2014. november 11-ig kérem, hogy adják le a Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztályon az „A” épület földszint 30. számú szoba.



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 követően a hónap utolsó napjáig, jelen
esetben 2014. december 31-ig, 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.



A megyei önkormányzati képviselők megkapták a mai napon 13,00 órakor
Mezőkövesden megtartásra kerülő, a megyei közgyűlés ünnepi ülésére szóló
meghívót. A közgyűlési tagokat és vendégeinket szeretettel várjuk az ünnepi
közgyűlésre.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, van-e valakinek közérdekű bejelentése? Nem
látok ilyen jellegű igényt.
Megköszönöm a mai testületi ülésen való megjelenésüket, az alakuló ülést ezennel
bezárom.
Miskolc, 2014. október 22.

Dr. Kovács János
főjegyző

Szűcs Erika Mária
korelnök

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

