Szám: …/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 3-án
9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: Horváth Zoltán, Barkó Béla, Bédy István, dr. Bokor Béla, dr. Gulyás
Emil, Jakab Norbertné Pohl Marietta, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc,
Kovács István, dr. Kőhalmi László, Ladányi Attila, Miklós József,
Pávkovics Gábor, Prettl János, dr. Szakács Gábor, Szatyor Győző,
Szőcs Norbert, Mester László közgyűlési tagok.
Távol van:

Fuchs Gábor közgyűlési tag.

Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat
intézményeinek vezetői, dr. Hargitai János kormánybiztos, dr.
Bércesi Ferenc, a Baranya Megyei Kormányhivatal főigazgatója, a társszervek vezetői, dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú
Város polgármestere, Csizi Péter Pécs Megyei Jogú Város
alpolgármestere, Takáts Gyula Villány Város polgármestere,
Tiffán Zsolt Fidesz Magyar Polgári Szövetség megyei elnöke, a
gazdasági szervezetek vezetői, Bánki Erik országgyűlési képviselő, Reményiné dr. Németh Csilla meghívott, a sajtó munkatársai, valamint az önkormányzat hivatalának dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a
közgyűlés soron kívüli ülését. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy dr. Hargitai János
2011. január 28. napján lemondott közgyűlési elnöki tisztségéről és közgyűlési
tagságáról; felolvassa a testület volt elnöke lemondó nyilatkozatát. (A nyilatkozat a
jegyzőkönyv 1. számú melléklete.)
A közgyűlés nevében gratulál dr. Hargitai Jánosnak új megbízatásához, a Baranya
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízotti tisztsége betöltéséhez eredményes
munkát, sok sikert kíván, majd átadja a közgyűlés leköszönt tisztségviselőjének a
Baranya Megyei Önkormányzat ajándékát.
Ismerteti, hogy a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság az 1/2011. (I. 29.)
TVB határozatával döntött arról, hogy a 2010. évi önkormányzati választások során a
FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek által Baranya megye választókerületében állított
közös listán mandátumot nyert dr. Hargitai János lemondása miatt a megüresedett
mandátumot a jelölő szervezetek bejelentése alapján Mester László úrnak adja ki. A
határozat ellen jogorvoslat nem érkezett, a mandátumról szóló határozat 2011.
január 31-én jogerőre emelkedett.
Mester László átveszi a megbízólevelét.
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Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke kiveszi a törvény által előírt esküt Mester
Lászlótól a képviselői munka megkezdése előtt.
Az esküokmány egy példánya és az esküokmány átvételét igazoló jegyzék a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
A képviselő-testület létszáma 19 főre egészült ki.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke a napirend meghatározására térve kérdezi,
van-e a képviselőknek észrevétele, javaslata a meghívó szerinti napirendi
javaslathoz.
Dr. Gulyás Emil képviselő ügyrendi javaslatával kezdeményezi a napirendi pontok
tervezett sorrendjének változtatását akként, hogy a 3. napirendi pont – A Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének programja – előzze meg az 1.
napirendi pontot, azaz a Baranya Megyei Közgyűlés elnökének megválasztását.
Hozzáteszi, saját tapasztalatából tudja, hogy volt már erre példa a megyei testület
életében.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke nem ért egyet a javaslattal, hiszen az ülés
ezen szakaszában még nincs megválasztott elnöke a közgyűlésnek. Van
információja az esetről, amire képviselőtársa utalt, de arra olyan körülmények között
került sor, amikor két várományos volt az elnöki tisztségre.
A közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.
A közgyűlés 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett a javaslattal
n e m é r t e g y e t.
A közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének programja
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ../2011. (…...) önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
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5. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
8. Bizottsági tag választása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
9. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzője kinevezése
Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
10. A Baranya Megyei Önkormányzat EKF beruházásaihoz kapcsolódó bérleti
szerződések jóváhagyása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke
11. Tisztségviselő összeférhetetlen tisztségéhez hozzájárulás
Előadó: dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
12. Interpellációk, bejelentések

Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke jelzi, hogy „A Baranya Megyei Önkormányzat
aljegyzője kinevezése” című előterjesztést az Ötv. 12. § (4) a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalja a testület.
Az ülés elnöke – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint – a
napirend tárgyalása előtt lehetőséget biztosít a közgyűlést alkotó pártok és
szervezetek képviselőinek, hogy maximum 2 percben tájékoztatást adjanak, vagy
kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a megye lakosságát érintő
kérdésekről.
Dr. Gulyás Emil képviselő általánosan aránytalannak tartja a kormányzó és az
ellenzéki pártok megjelenését a sajtóban, konkrétan a Baranya Megyei
Önkormányzat szerepeltetését nullának nevezi.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke jelzi, az ülésen több személyi kérdésben kell
ma döntenie a testületnek, ezért javasolja, hogy a napirend tárgyalását megelőzően
határozzon a közgyűlés az érintett képviselőknek a döntésből való kizárása, illetve ki
nem zárása kérdésében. Ismerteti a személyes érintettséget illetően az önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése rendelkezését.
Szól arról, hogy a képviselő-testület által elfogadásra kerülő javaslat az ülés teljes
eljárási menetére vonatkozik, így a döntésre minden személyi ügyet tárgyaló
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napirendi pontnál figyelemmel kell lenni. Mivel a hivatkozott rendelkezés, kötelezően
nem írja elő az érintett képviselőnek a személyi döntésből való kizárását, ezért
javasolja képviselőtársainak, hogy az érintett képviselőket ne zárják ki a
döntéshozatalból.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről észrevétel, más javaslat nem
hangzik el.
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke szavazásra bocsátja javaslatát, azaz hogy az
érintett képviselőket a személyes döntésből ne zárják ki.
A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
4/2011. (II. 3.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a napirendjén
szereplő személyi ügyekben érintett képviselőket a személyüket
érintő döntésből nem zárja ki.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy
bonyolítsa le a közgyűlés elnökének megválasztásával kapcsolatos feladatokat. A
szót átadja dr. Kőhalmi Lászlónak, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a jelölés
szabályait, mely jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
A javaslatok írásba foglalásának idejére szünetet rendel el.
Szünet
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja
képviselőtársait, hogy 1 db jelölőlapot nyújtottak be hozzá. A Horváth Zoltán
képviselő közgyűlés elnökévé jelölésére vonatkozó nyomtatványt 12 fő írta alá.
/A jelölőlap a jegyzőkönyv 4. számú melléklete./
Megkérdezi Horváth Zoltán képviselőt, hogy a közgyűlés elnökeként való jelölést
elfogadja-e.
Horváth Zoltán képviselő a jelölést elfogadja.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a közgyűlés
elnöke megválasztására vonatkozó titkos szavazás módját és a lebonyolítás
szabályait, mely a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
A bizottság elnöke a szavazólapok elkészítésének, valamint a titkos szavazás
lebonyolításának idejére szünetet rendel el.
Szünet
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Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a közgyűlés
elnökének megválasztására lefolytatott titkos szavazás eredményét:
- a közgyűlés tagjainak száma:

19 fő

- a közgyűlés ülésén jelenlévő képviselők száma:

18 fő

- a képviselők közül a szavazólapot átvett:

18 fő

- az urnából hiányzó szavazólapok száma:

0

- a rontott szavazólapok száma:

0

- az érvénytelen szavazatok száma:

0

- az érvényes szavazatok száma:

18 db

- az érvényes szavazatok megoszlása:
Horváth Zoltán

18 db

A közgyűlés elnökének megválasztására irányuló titkos szavazás jegyzőkönyve a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
A közgyűlés az ismertetett szavazati arányokkal a következő határozatot hozza:
5/2011. (II. 3.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Zoltán
képviselőt választja meg elnökének.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke az Ötv. 32. §-ában foglalt
rendelkezés értelmében felkéri Horváth Zoltánt, a közgyűlés elnökét, hogy tegyen
esküt a képviselő-testület előtt.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke kiveszi az esküt Horváth Zoltántól, a közgyűlés
elnökétől.
Az esküokmány egy példánya és az esküokmány átvételét igazoló jegyzék a
jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
Dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke gratulál Horváth Zoltánnak
a közgyűlés elnökévé történő választásához és átadja az elnöki láncot.
Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (2) bekezdés c)
pontja alapján lemond a közgyűlés alelnöki tisztségéről.
/Az írásba foglalt nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete./

2. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke
illetményének és költségátalányának megállapítása
Előterjesztő: dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
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Információ: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a közgyűlés elnöke illetményének és költségátalányának megállapítására vonatkozó előterjesztés
írásban kiosztásra került.
Megkérdezem képviselőtársaimat, az előterjesztéssel összefüggésben
kívánnak-e észrevételt, javaslatot tenni.

Szavazás: a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel döntünk

Átadom az ülés vezetését a közgyűlés megválasztott elnökének.

3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
programja
Előadó: a Közgyűlés Elnöke

4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló ../2011. (…...) önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

Információ: Jelzem képviselőtársaimnak, hogy a rendelet-tervezet bevezető része
általam pontosításra került, azt kiosztották munkatársaim, továbbá
három módosító indítvány került benyújtásra – a Kulturális Bizottság
módosító indítványát postáztuk, Pávkovics Gábor és dr. Kőhalmi László
képviselők módosító indítványa kiosztásra került.
A módosító indítványokat befogadom.
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Szavazás: a rendelet-tervezetről a pontosítással és a módosító indítványokkal
együtt minősített szótöbbséggel döntünk,
a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel döntünk.

5. napirendi pont:

Információ:

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet
módosítása
Előadó: a Közgyűlés Elnöke

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a vagyonrendelet módosítása
az SzMSz rendelkezéséből adódó módosítás.

Szavazás: a rendelet-tervezetről minősített szótöbbséggel döntünk.
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletet és a vagyonrendelet módosításáról szóló rendeletet ki
kell hirdetnünk a 6. napirendi pont tárgyalása előtt. A kihirdetés módja a megalkotott
rendeleteknek a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzététele.
Kérem a hivatal munkatársait, intézkedjenek a rendeleteknek a Baranya Megyei
Önkormányzat Közlönyében való közzétételéről. A kihirdetésig szünetet rendelek el.

Szünet után:
Az SzMSz-ről szóló rendelet és a Vagyonrendelet módosításáról szóló rendelet a
Baranya Megyei Önkormányzat 2011/... számú Közlönyében való közzététellel
kihirdetésre került és mindkét rendelet 2011. február 3. napján …… órakor hatályba
lépett.

6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének
megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: a Közgyűlésének Elnöke

Felkérem dr. Kőhalmi Lászlót, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse az
alelnök jelölésére vonatkozó szabályokat.
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Dr. Kőhalmi László:
A közgyűlés alelnökének jelölését illetően a szabályozás annyiban tér el az
elnökválasztásnál ismertetett szabályoktól, hogy a közgyűlés alelnökét az elnök
javaslatára a közgyűlés titkos szavazással választja meg. Az alelnök tekintetében tehát
a jelölés joga a közgyűlés elnökét illeti.

A Közgyűlés elnöke:

(Az SzMSz 11. § (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke javaslatot tesz az alelnök
személyére.)

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés alelnökének
…………………………………………..
képviselőtársunkat javasolom.

- Megkérdezem …………………..képviselőtársunkat, hogy a közgyűlés társadalmi
megbízatású alelnöke megbízatást elfogadja-e;
- Megkérdezem képviselőcsoportokat, majd képviselőtársaimat, a javaslatommal
kapcsolatban kívánnak-e észrevételt tenni. (amennyiben hozzászólásra igény van,
az alelnöknek javasolt személyt nyilatkoztatni kell, hogy a nyilvános tárgyalásba
beleegyezik-e)

- Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy - a közgyűlés elnökének
megválasztása előtt ismertetett szabályoknak megfelelően - a hivatal
munkatársainak közreműködésével készítsék el a szavazólapokat és bonyolítsák le
a titkos szavazást. A szavazólapok elkészítésének, valamint a szavazás
lebonyolításának idejére szünetet tartunk.
A szavazás megkezdését csengetéssel jelezni fogjuk.
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Szünet után:
Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a közgyűlés alelnökének
megválasztására lefolytatott titkos szavazás eredményét.

Dr. Kőhalmi László ismerteti a szavazás eredményét.

A Közgyűlés elnöke:

Megállapítom, hogy a bizottság elnöke által ismertetett szavazati arányokkal a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

……………………………………………….
képviselőtársunkat

választotta

meg

a

közgyűlés

társadalmi

megbízatású

alelnökének.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az önkormányzati törvény 32. §-ában foglalt rendelkezés értelmében megválasztását
követően a közgyűlés alelnökének esküt kell tennie a képviselő-testület előtt.
Felkérem a jelenlevőket, szíveskedjenek az eskütételhez felállni.
Felkérem ……………………. képviselőtársunkat, szíveskedjen a testület előtt esküt
tenni. Kérem, mondja utánam az eskü szövegét.

Az eskü szövege: (¶=a szöveg szakaszolása)
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“Én, …………………….esküszöm, ¶ hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek, ¶ az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; ¶ a tudomásomra jutott titkot megőrzőm; ¶ a közgyűlési alelnöki
tisztségemből eredő feladataimat ¶ Baranya megye fejődésének előmozdítása ¶
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

Az esküt tevő meggyőződése szerint:
“Isten engem úgy segéljen.”

(Az esküokmányt a Közgyűlés Elnöke és az esküt
tevő 2 példányban aláírja, majd az egyik példányt az
elnök a gratuláció után átadja a közgyűlés alelnökének,

a

másik

példányt

pedig

a

Főjegyző

Asszonynak)

Tisztelt Alelnök asszony! Megválasztásához gratulálok, munkájához sok sikert
kívánok! Engedje meg, hogy átadjam az esküokmányát.

( Kérem Alelnök asszonyt foglalja el új helyét.)
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7. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Alelnöke
tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Előterjesztő: a Közgyűlés Elnöke

Információ: Tájékoztatom
illetményének

képviselőtársaimat,
és

hogy

költségátalányának

a

közgyűlés

megállapítására

alelnöke
vonatkozó

előterjesztésem írásban kiosztásra került.
Megkérdezem képviselőtársaimat az előterjesztéssel összefüggésben
kívánnak-e észrevételt, javaslatot tenni?

Szavazás: a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel döntünk.

A közgyűlés alelnökéé a szó. (lemondás Kulturális Bizottsági tagságról)

8. napirendi pont: Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: a Közgyűlés Elnöke

Információ: Tájékoztatom

képviselőtársaimat,

hogy

az

előterjesztés

írásban

kiosztásra került.
Megkérdezem képviselőtársaimat az előterjesztéssel összefüggésben
kívánnak-e észrevételt, javaslatot tenni.

Szavazás: a határozati javaslatról minősített szótöbbséggel döntünk.

9. napirendi pont:

A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzője kinevezése
Előterjesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző
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Információ:

Zárt ülést tartunk az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint. Kérem a
napirendi pont tárgyában nem érintett résztvevőket, hogy hagyják el az
üléstermet. Megkérem munkatársaimat, szüneteltessék a kihangosítást
a folyosó felé.

Szavazás: a határozati javaslatról minősített szótöbbséggel döntünk.

Munkánkat nyilvános ülésen folytatjuk.

A zárt ülésen hozott határozat kihirdetése.
Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 12. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően
tegyen esküt a testület előtt.
Felkérem a jelenlevőket, szíveskedjenek az eskütételhez felállni.
Kérem Aljegyző asszonyt, mondja utánam az eskü szövegét.
Az eskü szövege: (¶=a szöveg szakaszolása)
“Én, …………………….esküszöm, ¶ hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
és annak népéhez hű leszek. ¶ Országunk alkotmányát, alkotmányos
jogszabályait

megtartom.¶

kötelességeimet

A

részrehajlás

minősített
nélkül,

adatot

megőrzöm.

lelkiismeretesen,

¶

Hivatali

becsületesen,

¶a

jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, ¶ az emberi méltóságot
feltétlenül tiszteletben tartva, ¶ a legjobb tudásom szerint, ¶ nemzetem és a
Baranya

Megyei

Hivatalomban

és

Önkormányzat
azon

kívül

érdekeinek

példamutatóan

szolgálatával
viselkedem,

teljesítem.¶
¶

s

minden

igyekezetemmel azon leszek, ¶ hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi
és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.

Az esküt tevő meggyőződése szerint:
“Isten engem úgy segéljen.”
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Aljegyző asszonynak gratulálok, eredményes munkát és sikeres együttműködést
kívánok. Kérem, a jegyzőkönyvvezetőnél szíveskedjen az esküokmányt aláírni.
10. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat EKF beruházásaihoz
kapcsolódó bérleti szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: a Közgyűlés Elnöke
Információ:

Jelzem, módosított 1. számú melléklet készült, továbbá, hogy a
közgyűlés elnöke személyének változása miatt a szerződésekben
megjelölt személyt változtatni kell. A szerződések megkötésének
dátuma 2011. február 3., függetlenül attól, hogy a szerződések 2010.
októberére visszamenőleges hatályúak.

Szavazás: a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel döntünk.
11. napirendi pont: Tisztségviselő összeférhetetlen tisztségéhez hozzájárulás
Előterjesztő: dr. Kőhalmi László, a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Információ:

Tájékoztatom

képviselőtársaimat,

hogy

az

előterjesztés

írásban

kiosztásra került.
Megkérdezem képviselőtársaimat az előterjesztéssel összefüggésben
kívánnak-e észrevételt, javaslatot tenni.
Szavazás: a határozati javaslatról egyszerű szótöbbséggel döntünk.
12. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
Képviselőtársaim és a hivatal munkatársai munkáját megköszönöm; jelzem, hogy
munkatervünknek megfelelően – élve az SzMSz-ben bizosított lehetőséggel - 2011.
február 22-ére tervezem a Közgyűlést összehívni.

