Szám: 1-7/2014.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

A Fejér Megyei Közgyőlés 2014. október 21-i alakuló ülésérıl

Jelen vannak:

Árgyelán János, Bálint Istvánné, Balog Gábor, Balogh Gergely,
Balogh Zoltán, Bechtold Tamás János, Dimovicsné Trádler
Hajnalka, Gebula Béla Ákos, Horváth András, Horváth Bálint,
Mezei János Zsolt, Dr. Molnár Krisztián, Novák-Kovács Zsolt, Dr.
Ragó Pál István, Sebestyén Éva, Somogyi Balázs, Dr. Sükösd
Tamás, Dr. Szabadkai Tamás, Székely Zoltán, Wilmek Tibor
megyei képviselık

továbbá

Dr. Kovács Zoltán aljegyzı, Hedlicskáné Dóczi Judit, Tóthné
Czövek Erika jegyzıkönyvvezetık

Róthné Dominkó Anita:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem, hogy a Fejér Megyei Közgyőlés alakuló ülésének megnyitásaként közösen
énekeljük el a Himnuszt

Himnusz

Törı Gábor, mint leköszönı elnök, országgyőlési képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Bár közgyőlési elnöki mandátumom 2014. október 12-én a törvény erejénél fogva
megszőnt, engedjék meg, hogy leköszönı elnökként köszöntsem az újonnan
megválasztott megyei képviselıket, családtagjaikat, vendégeinket.
Külön köszöntöm Spányi Antal fıtisztelendı megyéspüspök urat és a történelmi
egyházak megjelent képviselıit.
Köszöntöm Dr. Kovács Zoltán urat, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
aljegyzıjét, Dr. Mikó Péter urat, a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság elnökét.
Köszöntöm továbbá az alakuló ülésen megjelent Vargha Tamás államtitkár urat,
Bánki Erik urat a Parlament Gazdasági Bizottságának alelnökét, Varga Gábor
országgyőlési képviselı urat, Dr. Cser-Palkovics András urat Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesterét, Dr. Simon László urat, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottját, a fegyveres testületek, szakigazgatási szervek vezetıit, a
Székesfehérvári Törvényszék és az ügyészség jelenlévı képviselıit, valamint Fejér
megyei települések megválasztott polgármestereit.
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A magam részérıl elsıként gratulálok a 2014. október 12-én mandátumot szerzett
megyei képviselıknek és munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok.
Tájékoztatom Önöket, hogy a most megválasztott testület korelnöke – életkora
alapján – Horváth András megyei képviselı úr, aki jogosult a közgyőlés alakuló
ülésének vezetését ellátni az új elnök megválasztásáig.
Megkérem Korelnök urat az alakuló ülés vezetésére.
Végezetül, mint leköszönı Elnök megköszönöm, hogy 2006-2012-ig alelnökként,
majd 2012-2014-ig elnökként tevékenyen részt vehettem a megújult megyei
fejlesztéspolitikában és nagy öröm számomra, hogy hozzájárulhattam Fejér megye
fejlıdéséhez. Köszönöm a figyelmet.
Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen Törı Gábor úrnak, leköszönı megyei közgyőlési elnöknek a
szavait és engedjék meg, hogy magam részérıl is gratuláljak az újonnan
megválasztott megyei képviselıknek és én is üdvözöljem az alakuló ülésre
meghívottakat és vendégeinket. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták ez a meghívást.
Az alakuló ülésünket ezennel hivatalosan megnyitom.
Felkérem képviselıtársaimat a képviselıi eskü letételére.
Eskü:
(Elıolvassa: Tóthné Czövek Erika köztisztviselı)
Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen, még egyszer már esküt letett képviselıtársaimnak. Megkérem a
hivatal munkatársait, hogy az eskü letételét igazoló jegyzıkönyvet a megyei
képviselık részére – aláírás céljából – adják körbe.
Megkérem képviselıtársaimat szíveskedjenek a szavazatszámláló rendszerbe a „Be”
gomb megnyomásával bejelentkezni.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert jelen van 20 fı képviselı.
Horváth András korelnök:
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, hogy szavazzunk a napirendrıl azzal, hogy elsıként az elnökválasztásra,
majd az elnöki székfoglalóra kerüljön sor, ezt kövesse az alelnök megválasztása, a
kiküldött meghívótól eltérıen az SZMSZ módosítást a mai ülésen ne tárgyalja a
közgyőlés. Jelzem, hogy a döntés meghozatalához egyszerő többség szükséges.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodás mellett a napirendet elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
69/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése a napirendi javaslatot elfogadta.

Napirend:
1. Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökének megválasztására, valamint
illetményének és költségtérítésének megállapítására, elnöki székfoglaló
2. Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés Alelnökének megválasztására és
tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítására

1.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökének megválasztására,
valamint illetményének és költségtérítésének megállapítására,
elnöki székfoglaló

Horváth András korelnök:
Tisztelt Közgyőlés!
A tisztségviselık megválasztásához szavazatszámláló bizottságot kell választanunk.
A Fejér Megyei Önkormányzat hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzata alapján
a szavazatszámláló bizottság 3 tagú.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 49. §. (1)
bekezdésében foglaltak szerint a döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
Az önkormányzati képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizárásról az érintett önkormányzati képviselı kezdeményezésére, vagy bármely
önkormányzati képviselı javaslatára a képviselı-testület személyenként dönt.
A frakciók közötti elızetes egyeztetések alapján indítványozom, hogy a
szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Sükösd Tamás, 2 tagjának pedig Dr.
Szabadkai Tamás és Balogh Zoltán megyei képviselıket válassza meg a közgyőlés.
Jelzem, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása során az
érintettség oka merül fel Dr. Sükösd Tamás, Dr. Szabadkai Tamás és Balogh Zoltán
megyei képviselıkkel szemben.
Kérem, amennyiben a képviselık kizárásáról kívánnak dönteni az igen gombbal, ha
nem kívánják kizárni a szavazásból a képviselıket a nem gomb megnyomásával
szavazzanak.
SZAVAZÁS
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Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy Dr. Sükösd Tamás, Dr. Szabadkai Tamás és Balogh Zoltán
szavazásból való kizárása ellen szavazott 20 képviselıtársam, tehát a három
képviselıtársam részt vesz a szavazásban.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjának
jelölt valamennyi képviselı a jelölését elfogadta.
Ezt követıen kérem, hogy elsıként szavazzunk a szavazatszámláló bizottság
elnökévé javasolt Dr. Sükösd Tamás személyérıl. Jelzem, hogy a döntéshez
minısített többségő – 11 igen – szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy Dr. Sükösd Tamást 20 igen szavazattal a szavazatszámláló
bizottság elnökévé megválasztotta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
70/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Sükösd Tamás
megyei képviselıt megválasztotta.
Horváth András korelnök:
Kérem, hogy szavazzunk a szavazatszámláló bizottság tagjává javasolt Dr.
Szabadkai Tamás személyérıl. Jelzem, hogy a döntéshez minısített többségő – 11
igen – szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy Dr. Szabadkai Tamást 20 igen szavazattal a szavazatszámláló
bizottság tagjává a közgyőlés megválasztotta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
71/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság tagjának Dr. Szabadkai
Tamás megyei képviselıt megválasztotta.
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Horváth András korelnök:
Szavazzunk Balogh Zoltán személyérıl a szavazatszámláló bizottság tagjának
megválasztani. Kérem szavazzanak.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal
megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjává.

Balogh

Zoltánt

is

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
72/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság tagjának Balogh Zoltán
megyei képviselıt megválasztotta.

Horváth András korelnök:
Szeretném elmondani Tisztelt Képviselıtársaimnak, hogy a közgyőlés a közgyőlés
elnökét saját tagjai közül választja. Az elnök jelölésére bármely megyei képviselı
tehet javaslatot. A szavazólapra történı felkerüléshez a szervezeti és mőködési
szabályzat szerint a megválasztott képviselık közül 3 fı támogató javaslata
szükséges.
Kérem, a közgyőlés elnökére vonatkozóan tegyék meg javaslataikat.
Megadnám a szót Somogyi Balázs képviselı úrnak.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Korelnök Úr, Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Meghívott Vendégeink.
A Fejér megyei választópolgároknak a 2014. október 12-én leadott szavazatai
alapján, a leendı Fidesz-KDNP frakció nevében javaslom Dr. Molnár Krisztián urat a
Fejér Megyei Közgyőlés elnökének. Ezt a döntést, ezt a javaslatot az alapján is
teszem meg, hogy Dr. Molnár Krisztián urat a Fidesz-KDNP, mint jelölıszervezetek
jelezték már a szavazópolgárok felé is, hiszen listavezetıként jelöltük meg, illetve
elnök-jelöltként is kampányoltunk mellette, úgy hogy az ı nevére teszek javaslatot.
Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen képviselı úr.
Kérdezem a megyei közgyőlést van-e más javaslat?
Megadom a szót Árgyelán János képviselı úrnak.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Képviselı urak, Alelnök úr, Kormánymegbízott úr, Tisztelt
Vendégeink és Tisztelt Közgyőlés!
Hadd lıjem le a poént így az elején, a Jobbik képviselıcsoportja Dr. Molnár Krisztiánt
támogatja ebben. Ebben nincs semmiféle összeesküvés, még mielıtt arra gondolna.
Két indokot mondanék arra: az egyik az, hogy a választási eredményt és arányainkat
tudomásul véve azt gondolom, hogy jelenleg nem sok esélye van arra, hogy
Jobbikos elnöke legyen a közgyőlésnek, tehát azt gondoltuk, hogy ezt a politikai
játékot most felesleges körökkel nem játsszuk el, a másik indok ami ennél komolyabb
az az, hogy Dr. Molnár Krisztián az elmúlt években számunkra egy nagyon hiteles
személyiségnek bizonyult, a munkakapcsolatunk mindig korrekt volt. A Jobbik
frakcióval mindig nagyon jó kapcsolatot ápolt, nagyon jól végezte a munkáját és mi
úgy gondoljuk, hogy ezzel a jelöléssel mi támogatjuk és megfelelı vezetınek tartjuk
a megyei közgyőlés élére. Köszönöm.
Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen Képviselı úr.
Kérdezem van-e más javaslat? A megyei közgyőlés elnökére. Amennyiben nincs...,
akkor megkérdezem… elnézést, Dr. Szabadkai Tamás.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Korelnök úr! Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Jelenlévık!
Nem más javaslatot szeretnék tenni, hanem magam is egyetértésemet szeretném
kifejezni atekintetben, hogy Molnár Krisztián urat válasszuk meg Fejér Megye
Közgyőlésének Elnökévé. A választópolgárok ebben a tekintetben egyértelmő
felhatalmazást adtak, ı pedig nevével vállalta az elnöki tisztséget, az arra való
jelöltséget. Személyét támogatni fogjuk.
Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen képviselıtársam.
Akkor megint megkérdezem van-e más javaslat. Most már jól figyelem a monitort,
nincs semmi.
Megkérdezem Dr. Molnár Krisztián megyei képviselıt, hogy vállalja-e a jelölést?
Dr. Molnár Krisztián megyei képviselıt:
Tisztelt Levezetı Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm a frakciók elızetes bizalmát és tisztelettel vállalom a jelölést.
Köszönöm.
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Horváth András korelnök:
Köszönöm. Megállapítom, hogy Dr. Molnár Krisztián vállalja a jelölést.
Ismét kizárásról kell szavazunk, még pedig Dr. Molnár Krisztián érintettségével
kapcsolatban. Kérem, amennyiben a képviselı kizárásáról kívánnak dönteni az igen
gombbal, ha nem kívánják kizárni a szavazásból a nem gomb megnyomásával
szavazzanak.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy Dr. Molnár Krisztián urat nem kívánja a megyei közgyőlés kizárni
a szavazásból 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fı
megyei képviselı nem szavazott).
Kérem most arról szavazzunk, hogy Dr. Molnár Krisztián megyei képviselıt megyei
közgyőlés elnökké jelöljük. Kérem szavazzanak.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:

Megállapítom, hogy a Fejér Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal a megyei
közgyőlés elnökének Dr. Molnár Krisztiánt jelöli.
Felkérem Dr. Sükösd Tamást a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a
titkos szavazás szabályait.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Közgyőlés!
Ismertetem az elnökválasztással kapcsolatos szavazás menetét.
A közgyőlés elnökét titkos szavazással, szavazólap segítségével választjuk. Az
elkészített szavazólapon a jelöltek neve abc sorrendben található. Érvényesen
szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett „igen” vagy „nem” vagy „tartózkodom”
karikába két egymást metszı vonallal lehet.
A közgyőlés elnökének megválasztásához a megválasztott képviselık több mint
felének szavazata, vagyis 11 érvényes, támogató szavazata szükséges.
A szavazásra a közgyőlés melletti Címer teremben kerül sor. Kérem a képviselıket,
hogy a szavazólap elkészítése után egy sorban állva szíveskedjenek a
szavazatszámláló bizottság elé fáradni.

8

A szavazólapot – az átvételi elismervény aláírást követıen - a szavazatszámláló
bizottság bélyegzıvel ellátja, majd átadja a szavazó képviselınek. A
szavazatszámláló bizottság az üres urnát a legelsı képviselıknek bemutatja.
A szavazás után a szavazólapot az urnába kell elhelyezni. A szavazást követıen a
már leszavazott képviselı – a Címerteremet elhagyva – a folyosón keresztül
visszatér a Díszterembe.
Valamennyi képviselı szavazása után kerül sor a szavazatok számlálására, az
eredmény megállapítására.

Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen Dr. Sükösd Tamás képviselıtársamnak. Felkérem a hivatal
munkatársait, szíveskedjenek a szavazólapokat elkészíteni.
Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a közgyőlés melletti Címertermen keresztül
haladva, annak elıterében szavazzanak, majd a folyosón keresztül térjenek vissza a
Díszterembe. A szavazás idejére szünetet rendelek el.
Szünet
(szavazólap elkészítése, szavazás a Címerterem elıterében)
Horváth András korelnök:
Kérem, Képviselıtársaimat miután elfoglalták helyeiket jelentkezzenek be a
rendszerbe.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert jelen van 20 képviselı.
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Közgyőlés!
A Fejér Megyei Közgyőlés Elnökére lefolytatott szavazás eredményeképpen
megállapítottuk, hogy az urnában 20 db érvényes szavazólap volt, a szavazás
törvényes és eredményes volt, a Fejér Megyei Közgyőlés Dr. Molnár Krisztián urat 20
egyhangú igen szavazattal választotta meg elnökévé. Egyidejőleg a
szavazatszámláló bizottság és a magam nevében is szeretnék gratulálni Elnök
úrnak.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
73/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnökévé Dr. Molnár Krisztián megyei
képviselıt választotta meg.
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Horváth András korelnök:
Köszönöm a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatóját. Engedjék meg,
hogy Én is köszöntsem a Fejér Megyei Közgyőlés új elnökét, munkájához sok sikert
kívánjak. Felkérem elnök urat, hogy foglaljon helyet az elnöki pulpituson.
Ismét felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy szervezeti és mőködési
szabályzatunk szerint tegyen javaslatot a közgyőlés elnökének illetményére.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)
és (3) bekezdései, valamint a 73. § -a rendelkezik a közgyőlés elnöke illetményének
megállapításáról az alábbiak szerint:
- az elnök illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményének 90 %-ában
állapítható meg,
- a megyei jogú város polgármestere illetményének összege pedig megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben meghatározott
alapilletményébıl, illetménykiegészítésébıl és vezetıi illetménypótlékából álló
illetmény összegével,
- a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény állapítja meg.
Ezen szabályok figyelembe vételével a közgyőlés elnökének illetményét az
alábbiak szerint javasolom megállapítani:
747.878,-Ft x 0,9 =
nyelvvizsgapótlék
(38.650,-Ft – 60 %-a)
nyelvvizsgapótlék
(38.650,-Ft – 30 %-a)
Összesen:
kerekítve:

673.090,-Ft
23.190,-Ft
11.595,-Ft
707.875,-Ft
707.900,-Ft

Horváth András korelnök:
Köszönöm szépen, kérem a közgyőlés tagjait szavazzanak a megyei közgyőlés
elnökének illetményérıl. Jelzem, hogy a döntés egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 707.900.- Ft/hó illetmény megállapítására vonatkozó
javaslatot a közgyőlés 20 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
74/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke illetményének megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián illetményét bruttó
707.900,-Ft összegben állapítja meg, mely összeg 34.785,-Ft nyelvvizsgapótlékot
tartalmaz.
Horváth András korelnök:
Kérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a közgyőlés elnökét
megilletı költségtérítés számításának szabályait és tegyen javaslatot annak
összegére.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A közgyőlés elnöke az önkormányzati törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegő költségtérítésre
jogosult, melynek havi összege az elıbbiekben megállapított elnöki illetmény
függvényében 106.185,-Ft.
Horváth András korelnök:
Köszönöm. Kérem szavazzunk a közgyőlés elnökét megilletı költségtérítésrıl
egyszerő szótöbbséggel. Kérem szavazzanak
SZAVAZÁS
Horváth András korelnök:
Megállapítom, hogy 106.185,-Ft/hó költségtérítés megállapítására vonatkozó
javaslatot a közgyőlés 19 igen szavazattal, 1 nem szavazó mellett elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
75/2014. (X.21.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke költségtérítésének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián költségtérítését
106.185,-Ft/hó összegben állapította meg.
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Horváth András korelnök:
A közgyőlés megválasztott elnökének esküt kell tennie. Felkérem Dr. Molnár
Krisztiánt, a közgyőlés újonnan megválasztott elnökét, szíveskedjék az esküt letenni
a közgyőlés elıtt.
Eskü

Horváth András korelnök:
Tisztelt Közgyőlés!
Mielıtt átadnám az ülés vezetését a most esküt tett megyei elnöknek, engedjék meg,
hogy korelnökként mondjak néhány gondolatot az elkövetkezendı 5 évre
vonatkozóan. Én nagyon örülök, hogy itt ülnek az elnöki pulpituson a meghívottak
között azok az emberek, akik az elmúlt 8 évben ezt a megyét vezették. Azt
szeretném kérni tılük, hogy ne csak a szavak szintjén, hanem tetteikben is
támogassák a most megválasztott megyei képviselık munkáját, hogy Fejér Megye
Közgyőlése érdemi munkát tudjon végezni az itt élı emberek érdekében. Mi
képviselık, minket pedig kötelez a múlt, hiszen Fejér megyét az elsık között
alapították a 11. században és ez az elmúlt 10 évszázad bizonyítja azt, hogy ez egy
olyan megye, ami érdemes és képes fejlıdni és fennmaradni. Nagyon fontos, hogy
munkánkkal építsük, óvjuk és védjük ezt a megyét, építsük ennek hagyományait és
ne hagyjuk elsorvadni. Én azt kívánom, hogy mindannyian érdemi munkánkkal azon
tudjuk dolgozni az elkövetkezendı öt évben, hogy minden a megyében élı ember
saját otthonának tekintse ezt a megyét. Köszönöm szépen és átadnám az ülés
vezetését Dr. Molnár Krisztián úrnak.
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Elızetesen is köszönöm a bizalmat, megköszönöm Horváth
András korelnök úrnak az ülés vezetését. Köszönöm szépen.
Róthné Dominkó Anita:
Köszöntöm a közgyőlés
megtartására.

új

elnökét

és

felkérem

székfoglaló

beszédének

Elnöki székfoglaló
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Képviselıtársaim, Kedves Vendégeink!
A 2014-es év több fontos választást is hozott az országnak. Egyedülálló módon egy
esztendıben dönthettünk az országos politika irányításáról, az Európai Parlament
képviselıinek személyérıl, valamint - alig több mint egy hete - szőkebb pátriánk,
településünk, megyénk, vagy éppen nemzetiségi szervezetünk vezetıirıl.
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Mindenekelıtt – függetlenül attól, hogy melyik jelölıszervezet jelöltjére, vagy akár
független jelöltre szavazott - szeretném megköszönni az összes választónak, aki
részt vett az október 12-i önkormányzati választáson és kinyilvánította akaratát, élt
demokratikus jogaival. Természetesen külön köszönöm azok bizalmát, akik a
kormánypártok listáját támogatták. Köszönöm azok nélkülözhetetlen munkáját, akik
önkéntesként a kampányban dolgoztak, azokét, akik a médiában szolgáltak
információkkal, és azokét, akik a hivatalok vagy a választási szervek munkatársaként
a szabályos és zökkenımentes lebonyolításról gondoskodtak. Az utóbbi körben
külön köszönöm Dr. Mikó Péter Úr és az egész Területi Választási Bizottság,
valamint Dr. Kovács Zoltán Úr és a teljes Területi Választási Iroda áldozatkész
munkáját, mely megalapozta a törvényes és szakszerő lebonyolítást. Sokakat illet hát
köszönet!
Azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy minden egyes állampolgárnak megvolt a
lehetısége megismerni a választható alternatívákat, pártokat, programokat,
jelölteket, és módja volt befolyásolástól vagy kényszertıl mentesen oda tenni két
keresztezı vonalát a szavazólapokon, ahová a legjobbnak látta. Hogy a legtöbben
melyik politikai erı mellé látták a legjobbnak, azt mindnyájan tudjuk.
Döntésüket megalapozták eddigi tapasztalataik: városaink, falvaink terhei
csökkentek, fejlesztési lehetıségeik ugyanakkor nıttek, és az Unió következı
ciklusának rekord mértékő támogatása további távlatokat nyit, ráadásul a
legígéretesebb területen, a gazdaság fejlesztésében! Ugyanígy könnyebb lett a
háztartások helyzete is, a csökkenı rezsik és a munkalehetıségek szaporodása ma
biztosabb egzisztenciát ígér, mint tegnap.
Mindezek nagyban segítették azt, hogy a kormánypártok egyértelmő, döntı fölénnyel
tudták megszerezni a szavazók bizalmát, úgy az országos választásokon, mint a
megyék szintjén vagy a nagyvárosokban.
Ami Önkormányzatunkat illeti, középszinten a Megye az elsı számú felelıse Fejér
területrendezésének, területfejlesztésének, és mint ilyennek napi, élı kapcsolatot kell
ápolnunk minden érintettel, a legkisebb falu képviseletétıl az országos szervekig.
Mindenkitıl, aki ezen a területen tevékenykedik, információkat kell szereznünk,
továbbítanunk azokat másoknak, koordinálnunk kell a különféle célok, érdekek és
szándékok közt, döntéseket kell hoznunk olyan kérdésekben, amelyek évtizedekre
meghatározhatják egy-egy térség és az ott élık jövıjét, lehetıségeit.
Hatalmas felelısség ez, és tudjuk jól, van teendınk bıven! Továbbra is orvoslásra
vár a megye egyenetlen állapota, a déli területek sajnálatos lemaradása
lehetıségekben, forrásokban, életminıségben.
Meg kell próbálnunk tehát mindent megtenni azért, hogy infrastruktúrában,
vonzerıben, jövedelemtermelésben ez a térség teljesen versenyképessé váljon az
északkal, persze úgy, hogy közben az se toporogjon egyhelyben. El kell érnünk,
hogy pusztán lakhelye, származása, meglévı szociális helyzete folytán egyetlen
Fejér megyei se kerülhessen leküzdhetetlen hátrányba más honfitársaival szemben,
és megkaphassa ugyanazokat az oktatási, képzési, egészségügyi, munkaerıpiaci
szolgáltatásokat és lehetıségeket, mint azok!
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Kiemelt célunk a megye gazdaságfejlesztése, ezt a munkahelyteremtés
ösztönzésével, valamint a kis– és középvállalkozások megsegítésével kívánjuk
elérni.
A munka tehát a választások lezárultával nem befejezıdött, hanem éppen hogy
elkezdıdött. Megfontolt politikai döntések és magas színvonalú szakmaiság kell
ahhoz, hogy a következı öt évben a fent vázolt célokhoz közel kerülhessünk.
Munkánkhoz az elızı ciklusban soha nem látott mérvő segítséget kaptunk
Magyarország Kormányától, aki területfejlesztési, településfejlesztési hatáskörökkel
erısítette meg az önkormányzatot, annak teljes konszolidációját követıen,
Köszönjük a megyerendszer megmentését, számítunk a további támogatásra
.
Munkánkat, annak hatékonyságát segítheti továbbá az az egység, nagyfokú
támogatottság is, ami a választói akaratban is megnyilvánult. Ennek is köszönhetıen
folytatódhat megyénkben a vidék és a nagyvárosok konszenzuskeresése,
harmonikus együttmőködése a közös célok eléréséhez.
Mindenképpen kiemelendı – mert ez nem mindig volt így -, hogy önkormányzatunk
és a két megyei jogú város között kiváló az együttmőködés, melyet folytatni fogunk.
További komoly erı az, hogy a megye országgyőlési képviselıivel mindennapos,
személyes és jó kapcsolatot ápolunk. İk, amellett, hogy saját választókerületük
céljaiért lobbiznak, soha nem felejtik el, hogy a tágabb hátország, a megye
erısödése is közös érdek. Saját személyükben is jó érdekérvényesítı képességgel
bírnak, de az összefogás, egymás támogatása tovább növeli az erejüket, és a
miénket is. A velük való közös munkát, együtt-gondolkodást is folytatjuk.
A most kezdıdı ötéves ciklusunk alapvetı változásokat hoz a tervezés terén is,
hiszen a 2014-2020-as idıszakban a projekt alapú eljárások, támogatások váltják fel
a pályázati struktúrát, önkormányzatunk pedig jelentıs településfejlesztési összegek
felett diszponálhat.
Az ezzel kapcsolatos adatgyőjtés a települési önkormányzatok fejlesztési
elképzeléseirıl már 2012-ben megkezdıdött, és mára már miniszteri jóváhagyásra is
került a megye Területfejlesztési Programja.
Igen sok forrásról, igen sok lehetıségrıl szól majd ez a támogatási rendszer, jól meg
kell hát fontolnia a megyének azt, hogy melyik projekt szolgálja jobban a helyi érdek
mellett a tágabbat, is, melyik húzza jobban magával egész Fejért!
Mint mondtam, mindez 2012 óta épül, készül, én tehát elıdeim – Vargha Tamás és
Törı Gábor elnök urak – megkezdett munkáját folytatom. Nekik ez alkalommal is
szeretném megköszönni mindazt, amit a megye érdekében közgyőlési elnökként és
országgyőlési képviselıként is tettek. Az ı elkötelezettségüknek és eredményes
lobbi-tevékenységüknek sok hasznát vették – és remélem, veszik is még - Fejér
települései! Köszönöm.
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Tisztelt Képviselıtársaim!
Végül, de nem utolsósorban megköszönöm az engem támogató Fidesz-KDNP
pártszövetségnek, hogy a megyei képviselıi lista élén indított, és köszönöm
képviselıtársaim bizalmát is, amivel a megyei önkormányzati munka elnöki teendıit
– és felelısségét is – rám ruházták.
Én magam annyit ígérhetek, hogy - ahogyan megyei fıjegyzıként eddig is lehetıségeim szerint a lehetı legtöbbet fogom megtenni az önkormányzatban a
megye fejlesztéséért és megerısítéséért.
Hivatásomat ténylegesen a köz szolgálatában, szerényen és a megtisztelı feladat
iránti nagy alázattal szándékozom végezni. Ugyanakkor ugyanezt kérem és várom is
el minden képviselıtársamtól, akiknek mandátumszerzéséhez ezúton is gratulálok!
Tettekben gazdag, eredményes következı öt évet kívánok mindnyájunknak!
Köszönöm megtisztelı figyelmüket.
Róthné Dominkó Anita:
Felkérem Mészáros János Elek urat mősorának megtartására.

Mősor

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Engedjék meg, hogy elnökként megköszönjem Elıadómővész úrnak ezt a
fantasztikus produkciót.

2.

Javaslat a közgyőlés alelnökének megválasztására, tiszteletdíja,
valamint költségtérítése megállapítására

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Jelzem, hogy az Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a képviselıtestület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel választja meg
alelnökét.
A hatályos szervezeti és mőködési szabályzatunknak megfelelıen 1 fı társadalmi
megbízatású képviselıi jogállású alelnök, Wilmek Tibor megyei képviselı
megválasztására teszek ezúton javaslatot.
Tájékoztatom Önöket, hogy Wilmek Tibor alelnök-jelölt a jelölését elfogadta.
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Jelzem a közgyőlés számára, hogy az alelnök megválasztásával kapcsolatban
felmerül Wilmek Tibor megyei képviselıvel szemben az érintettség kérdése.
Kérem, amennyiben a képviselı kizárásáról kívánnak dönteni az igen gombbal, ha
nem kívánják kizárni a szavazásból a képviselıt a nem gomb megnyomásával
szavazzanak.
SZAVAZÁS
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy Wilmek Tibort a közgyőlés 19 szavazattal nem zárta
ki a személyét érintı kérdésben való részvételtıl. (1 fı megyei képviselı nem
szavazott.)
Dr. Molnár Krisztián közgyőlés elnöke:
Ezek után tisztelettel felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét Dr. Sükösd
Tamás elnök urat, hogy ismertesse a szavazás módját.
Egyúttal kérem a hivatalt, hogy ezt követıen a szavazólapok elkészítését végezzék
el, a szavazás idejére pedig szünetet fogok elrendelni. Köszönöm.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Az alelnök-választással kapcsolatos szabályok röviden:
A közgyőlés alelnökét titkos szavazással, szavazólap segítségével választjuk.
Érvényesen szavazni a jelölt a neve mellett lévı körben elhelyezett igen vagy nem
vagy tartózkodom karikába két egymást metszı vonallal lehet.
A közgyőlés alelnökének megválasztásához a megválasztott képviselık több mint
felének szavazata, vagyis 11 érvényes, támogató szavazata szükséges.
A szavazásra a közgyőlés melletti Címer teremben kerül sor. Kérem a képviselıket,
hogy a szavazólapok elkészítése után egy sorban állva szíveskedjenek a
szavazatszámláló bizottság elé fáradni.
A szavazólapokat - átvételi elismervény aláírását követıen - a szavazatszámláló
bizottság bélyegzıvel ellátja, majd átadja a szavazó képviselınek. A
szavazatszámláló bizottság az üres urnát a legelsı képviselıknek bemutatja.
A szavazás után a szavazólapokat az urnába kell elhelyezni. A szavazást követıen a
már leszavazott képviselı – a Címerteremet elhagyva – a folyosón keresztül
visszatér a Díszterembe.
Valamennyi képviselı szavazása után kerül sor a szavazatok számlálására, az
eredmény megállapítására. Köszönöm.
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Szünet

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Kérem, szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítom, hogy a
közgyőlés határozatképes, mert jelen van 20 képviselı. Felkérem a
szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse az alelnök-választás szavazásának
végeredményét.
Dr. Sükösd Tamás a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Köszönöm a szót Elnök úr.
A Fejér Megyei Közgyőlés alelnök-választásának eredménye: megállapította a
szavazatszámláló bizottság, hogy 20 fı vette át a szavazólapot. Az urnában 20 db
érvényes szavazólap volt található. A szavazás törvényes és eredményes lett. A
Fejér Megyei Közgyőlés Wilmek Tibor képviselıtársunkat 16 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett választotta alelnökké. Egyidejőleg a szavazatszámláló bizottság
és a magam nevében szeretnék a megválasztott alelnöknek gratulálni.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
76/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnökévé Wilmek
Tibor megyei képviselıt választotta meg.

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. A közgyőlés nevében gratulálok a megválasztott alelnöknek,
munkájához sok sikert kívánok.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése és a 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi
megbízatású alpolgármester (alelnök) tiszteletdíját a közgyőlés az elnök
nyelvvizsgapótlék nélkül számított illetménye 50 %-ának 70-90 %-a közötti
összegben állapíthatja meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elmúlt ciklusban a társadalmi
megbízatású alelnök tiszteletdíja havi bruttó 324.900,-Ft volt.
Javasolom a most megválasztott Wilmek Tibor társadalmi megbízatású alelnök
tiszteletdíját havi bruttó 269.236,-Ft összegben megállapítani, mely az elnöki
illetmény 50 %-ának a 80 %-a szerinti összegnek felel meg.
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Tisztelt Közgyőlés! Kérem szavazzunk Wilmek Tibor társadalmi megbízatású alelnök
tiszteletdíjáról. Jelzem, hogy a döntéshez egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül (1 fı megyei képviselı nem szavazott) a közgyőlés társadalmi
megbízatású alelnöke tiszteletdíját bruttó 269.236,-Ft összegben állapította meg.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
77/2014. (X.21.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának
megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke, Wilmek
Tibor tiszteletdíját bruttó 269.236,-Ft/hó összegben állapította meg.

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
(alelnök) a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegő költségtérítésre
jogosult. Ennek megfelelıen a megválasztott társadalmi megbízatású alelnök részére
40.385,-Ft/hó összegő költségtérítés megállapítására teszek javaslatot.
Kérem szavazzunk Wilmek Tibor társadalmi megbízatású alelnök részére
költségtérítés megállapításáról. Jelzem, hogy a döntéshez egyszerő szótöbbség
szükséges.
SZAVAZÁS
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy Wilmek Tibor részére, mint társadalmi megbízatású
alelnöke részére 40.385,-Ft/hó összegő költségtérítést hagyott jóvá a közgyőlés 19
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fı megyei képviselı nem
szavazott)
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
78/2014. (X.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítésének
megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke, Wilmek
Tibor költségtérítését 40.385,-Ft/hó összegben állapította meg.
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Gratulálok a most megválasztott alelnöknek és felkérem, hogy szíveskedjék a
közgyőlés elıtt az esküt letenni, majd az elnökségben helyet foglalni.
A hivatal részérıl felkérem Tóthné Czövek Erika kolléganıt az eskü szövegének
elıolvasására. Kérem álljunk fel.
Eskü

Róthné Dominkó Anita:
Felkérem Kozáry Ferenc színmővész urat Wass Albert: Üzenet haza c. versének
elıadására

Mősor

Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Színmővész úrnak ezt a szép verset. Köszönjük.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Önöket, hogy közgyőlésben az egyes listákról mandátumot szerzett
képviselık tevékenységük összehangolására mandátumot szerzı pártonként,
társadalmi szervezetenként, vagy listánként legalább kettı fıvel képviselıcsoportot
(frakciót) hozhatnak létre.
Két vagy több párt, illetve társadalmi szervezet együtt is létrehozhat egy
képviselıcsoportot (frakciót). Minden pártnak, társadalmi szervezetnek, illetve
listának csak egy képviselıcsoportja (frakciója) lehet, egy képviselı csak egy
képviselıcsoportnak lehet a tagja.
A képviselıcsoport (frakció) megalakulását a megalakulástól számított 15 napon
belül kell írásban bejelenteni a közgyőlés elnökénél. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a képviselıcsoport elnevezését, névsorát, megválasztott vezetı, esetleg
helyettesek nevét.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy Somogyi Balázs megyei képviselı írásban
bejelentette a FIDESZ-KDNP frakció megalakulását.
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A frakcióvezetı úr bejelentése szerint frakcióvezetı Somogyi Balázs, döntött a
frakció továbbá Gebula Béla Ákos frakcióvezetı-helyettesi tisztségérıl. A frakció
tagjai: Dr. Molnár Krisztián, Dr. Sükösd Tamás, Bálint Istvánné, Balogh Gergely,
Wilmek Tibor, Dimovicsné Trádler Hajnalka, Horváth Bálint, Balog Gábor, Dr. Ragó
Pál István, Bechtold Tamás János, valamint Novák-Kovács István Zsolt.
Megkérdezem a közgyőlés egyéb frakcióit, kívánnak-e frakció bejelentéssel élni?
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Ezúton kívánom bejelenteni, hogy megalakítottuk a Jobbik-Magyarországért
Mozgalom frakcióját a Fejér Megyei Közgyőlésben, a frakció tagjai: Árgyelán János
frakcióvezetı, Balogh Zoltán frakcióvezetı-helyettes, Sebestyén Éva és Székely
Zoltán.
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Horváth Andrásnak adom meg a szót megyei képviselı úr.
Horváth András – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök úr!
Szeretném bejelenteni, hogy a baloldali pártok frakciót kívánnak alakítani a megyei
közgyőlésben, melynek tagjai Mezei Zsolt, Dr. Szabadkai Tamás és Horváth András.
A frakcióvezetı pedig Horváth András.
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr. A frakciók megalakulásához, tisztségviselık
megválasztásához ezúton is gratulálok, jó munkát kívánok valamennyi frakció
részére.
Szeretném továbbá felhívni képviselıtársaim figyelmét az önkormányzati törvény 38.
§ (4) bekezdésében foglaltakra mely szerint „az önkormányzati képviselı
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis).
Az önkormányzati képviselı az adatbázisba történı felvételére irányuló kérelme
benyújtásának hónapját követı hónap utolsó napjáig köteles a képviselı-testületnél
igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történı felvételt követıen
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselı az adatbázisba történı felvétel
feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyrıl írásban értesíti a
képviselı-testületet és a kormányhivatalt.”
Tisztelt Közgyőlés!
Ülésünk végéhez közeledvén az összes jelenlévıt szeretném meghívni a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen tartandó október 23a alkalmából tartandó ünnepségeinkre kérek minél több mindenkit, aki ráér
megteheti, vegyen részt a rendezvényeken.
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Tájékoztatom Önöket, hogy az elfogadott üléstervünk szerint a soron következı
ülésünk 2014. október 30-án lesz, a meghívó fogja az ülés pontos idejét
meghatározni, amelyet vélhetıen még a hét folyamán ki fogunk Önöknek küldeni.
Felkérem Dr. Kovács Zoltán aljegyzı urat, mint hivatalvezetıt, hogy amíg még
képviselıi laptopot nem biztosítunk tájékoztassa a tisztelt képviselıket, hogy a
közgyőlési elıterjesztéseket, bizottsági anyagokat hol találhatják meg. Aljegyzı úré a
szó.
Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
A jövı hét csütörtöki közgyőlés anyagait szerveren fogjuk elhelyezni, a szerver
eléréséhez internet kapcsolat szükséges. A holnapi nap folyamán mindenkinek
rendelkezésünkre áll az e-mail címe, erre az email címre egy üzenet küldésével
fogjuk Önöket tájékoztatni arról, hogy milyen elérési úton, urlen fogják tudni elérni a
szervert és ugyanez az email üzenet fogja tartalmazni a felhasználói nevét és a
jelszavát, talán ha megbocsátanak a jelszót most nem fogom elmondani, de ezt
tartalmazni fogja a holnapi üzenet. Köszönöm szépen. Akinek bármilyen problémája
lenne a hivatal központi telefonszámán elérhetıek vagyunk, az informatikus segíteni
fogja Önöket, de különösebb technikai feltételre nincs szükség. Köszönöm szépen.
Dr. Molnár Krisztián - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen aljegyzı úr. Én megköszönöm megtisztelı figyelmüket,
megköszönöm, hogy a mai alakuló ülésre elfogadták meghívásunkat, ez vonatkozik
külön meghívott vendégeinkre és mindenkire, aki megtisztelte a rendezvényünket.
Képviselıknek megköszönöm munkájukat és mielıtt az ülést bezárnám, hogy az ülés
bezárását követıen közösen énekeljük el a szózatot.
Róthné Dominkó Anita:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Dr. Molnár Krisztián megválasztott elnök tisztelettel meghívja Önöket egy közös
fogadásra és pohárköszöntıre.
K.m.f.
a megyei jegyzı jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyőlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
aljegyzı

Horváth András Tibor
korelnök

