Szám: 117-7/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 30-án
14.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Kormányhivatal dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pohl Marietta, Barkó Béla, Bédy István, dr. Bokor Béla, dr. Gulyás
Emil, Keczeli Jenő, Kiss Ferenc, dr. Kőhalmi László, Ladányi Attila,
Mester László, Miklós József, Nagy Attila, Prettl János, Szatyor
Győző, Szőcs Norbert közgyűlési tagok.
Távol vannak: Tiffán Zsolt, Fuchs Gábor, Kovács István, Pávkovics Gábor közgyűlési tagok.
Jelen vannak még: dr. Göndöc András megyei főjegyző, Turós Izabella, a Baranya
Megyei Területi Agrárkamara munkatársa, Milos Attila, a Baranya Megyei Védelmi Iroda vezetője, dr. Halmosi Zsolt rendőr
dandártábornok, az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti
főigazgatója, Dakos József rendőr dandártábornok megyei rendőrfőkapitány, dr. Fellegi Norbert rendőr alezredes megbízott
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Ekkert József rendőr alezredes gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, Garamvári Gábor rendőr alezredes, a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetője,
Korontos Zoltán rendőr ezredes, a Pécsi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Harmati Béla rendőr alezredes, a Szigetvári Rendőrkapitányság vezetője, dr. Váczi István rendőr alezredes, a
Komlói Rendőrkapitányság vezetője, Lubastyik Zoltán rendőr
alezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a
megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: köszönti a megjelenteket, majd
megnyitja a közgyűlés ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 15 fő megyei
képviselő van jelen.
Az ülés elnöke – a napirendi javaslattal összefüggésben észrevétel, javaslat nem
lévén – szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
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2. Beszámoló Baranya megye 2012. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, a 2013. évi feladatokról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr-dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya
3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati
rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2013. (…..) önkormányzati
rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. Interpellációk, bejelentések
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke a napirend tárgyalása előtt – a
szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint – lehetőséget biztosít a
közgyűlést alkotó pártok és szervezet képviselőinek, hogy maximum 2 percben
tájékoztatást adjanak, vagy kifejtsék véleményüket a közgyűlés munkáját, illetve a
megye lakosságát érintő kérdésekről.
Ladányi Attila képviselő: a királyegyházai cementgyár 2011 szeptemberében kezdte
meg a termelést. A Lafarge Cement Magyarország Kft. tavaly tavasszal kapta meg a
környezethasználati engedélyt, és júliusban már el is indította az újabb eljárást, hogy
a jövőben másodlagos tüzelő- és nyersanyagokat is felhasználhasson a gyártáshoz
szükséges hőfok eléréséhez. Évi mintegy 200 ezer tonna veszélyes hulladék
elégetését tervezi a cementgyártó, ez a nagy port kavaró garéi veszélyes hulladéknak a tízszerese. A hulladék és a késztermék szállítása is közúton történik, ami
jelentős terhelés az ott élők számára. Királyegyháza 15 km-es körzetében 50 ezer
ember él, akik közvetlenül érintettjei lesznek az esetleges dioxin terhelésnek, de az
ott termelt, dioxinnal szennyezett szabadföldi növények elfogyasztása is érinti a
lakosságot majd, illetve bizonyos időjárási viszonyok között, akár az Ős-Dráva
projekt keretein belül előállítani kívánt helyi termékek is tartalmazhatnak adott
esetben dioxint, veszélyeztetve a program sikerét is. Valós a kockázat, ezért
hangsúlyosan kéri a közgyűlés minden tagját, hogy tájékozódjon az ügyben, a
Közgyűlés Elnökét, illetve Alelnökét pedig, hogy hivatalból kérjen tájékoztatást a
környezetvédelmi hatóságtól az engedélyezési kérelem ügyében. A veszélyes
hulladék égetés kockázatát és hasznát a térségre nézve vizsgálni kell, s arról
tájékoztatni a testületet és a megye lakosságát, akik egyre nagyobb aggodalommal
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figyelik a folyamatot és tehetetlennek érzik magukat az ügyben. Köztudott, hogy a
rákos megbetegedések száma Beremend környékén is nőtt.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: a felvetést köszöni; ígéretet tesz
– az ügyben való tájékozódás céljából – egy bizottság felállítására, annak munkájában
képviselőtársa részvételével is számol.
Keczeli Jenő képviselő: a szóbahozott térségben él, tudja, a megvalósult beruházást
a lakosság nagy része támogatta. A működést a hatóságok fogják engedélyezni, azaz
jogszerű lesz. Személyesen részt vett Grazban egy olyan üzemlátogatáson, ahol egy
hulladékválogató és hulladékégető működését mutatták be. Grazban az senkit nem
zavar. Elfogadja a képviselőtársa által megfogalmazott véleményt, de ez a beruházás
Szentlőrinc és Királyegyháza térségének nagyon sokat jelent, ezt kéri szempontként
figyelembe venni a vizsgálódás során.
Az alkalmazott technikai eszközöket, technológiát meg kell ismerni, ma ez Európa
egyik legkorszerűbb gyára környezetvédelmi és más szempontok tekintetében is.
A képviselők részéről a napirend előtt további szólásra nincs igény.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke a napirend tárgyalása előtt
ajándékot ad át nyugdíjba vonulása alkalmából Milos Attila úrnak, a Baranyai Védelmi
Iroda vezetőjének és dr. Kárász Tamásné asszonynak, az önkormányzati hivatal
bizottsági referensének. Munkájukat megköszöni és egészségben, boldogságban
eltöltendő hosszú nyugdíjas éveket kíván.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a
két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Szóbeli kiegészítése: a közgyűlés bizottságai illetékességük szerint megtárgyalták,
illetve véleményezték a testület ülésére készült előterjesztéseket. A beszámoló
mellékletei kiegészültek egy, a 2013. április 25-én Kémesen tartott kihelyezett
kormányüléshez kapcsolódó beszámolóval. Fontosságát tekintve kiemelendő, hogy
szabad vállalkozási zóna kerül kialakításra nyolc, a siklósi térségbe tartozó és az ŐsDráva programmal érintett településen. Fontos témája volt az ülésnek a térség
közlekedés fejlesztése, döntött a kormány az M6-M60-as út horvát határig történő
meghosszabbításáról és Vejtinél kompátkelő kialakításáról. A komp elérhetősége a
magyar oldalon egy kb.: 10 km-es útszakasz év végéig történő megépítésével lesz
biztosított. A Pécset elkerülő út, mely levezeti az M6-M60-as út, illetve autópálya
teherforgalmát, a 2014. év második felében épül meg.
Az Ős-Dráva programot érintő további döntésekről a későbbiekben még kap tájékoztatást a testület.
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A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el a beszámolóval összefüggésben.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
23/2013. (IV. 30.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két
ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja;
2. az ANK Bacchus Borklub részére a Szent-Márton napi
borünnepi rendezvényének költségeihez 30 ezer forint
támogatás biztosítását az elnöki keret terhére tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. napirendi pont: Beszámoló Baranya megye 2012. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és
az azzal kapcsolatos 2013. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: az előterjesztést a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a testületnek változatlan tartalommal elfogadásra
javasolta. Szóbeli kiegészítésre szót ad a társelőterjesztő Dakos József rendőr dandártábornok úrnak, Baranya megye rendőrfőkapitányának.
Dakos József rendőr dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya: a beszámoló részletesen, megfelelő alapossággal tartalmazza a megye közbiztonsági és
határőrizeti helyzetét. Néhány súlyponti kérdésre kívánja a figyelmet felhívni, az okokozati összefüggések magyarázatát adni. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a
2012. évre kitűzött célokat összességében teljesítette.
A rendszerszemléletben való működés mellett a biztonsági háló erősítését hajtották
végre, Kozármislenyben rendőrőrsöt avattak, mely által további 10 település biztonsága szavatolható. Központi kérdés volt a körzeti megbízotti rendszer megerősítése,
valamennyi településnek van már e tekintetben gazdája.
A közrendet és a közbiztonságot közös társadalmi termékként kezelik a köz- és a
magánszemélyek együttműködésével.
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A közbiztonsági, bűnügyi helyzet értékelése kapcsán statisztikai adatokat, tendenciákat ismertet a közterületen elkövetett bűncselekmények, a személy elleni bűncselekmények, a közlekedési bűncselekmények, a családon belüli bűncselekmények, a
vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában.
A szervezet nyomozati eredményessége a kiemelt bűncselekmények közül az emberöléseknél – mint az előző évben is – 100 százalékos.
A határrend, a határőrizeti tevékenység tekintetében, a 143 km-es határszakaszon
rendezett a határ menti viszony, migrációról nem lehet beszélni. A horvát féllel kifejezetten jó munkakapcsolatot ápolnak.
Mohács felértékelendőben, a folyami átkelőhely kiemelten frekventált, magyar-horvát
közös szolgálat kezdte meg működését a folyami határátkelőhelyen.
A szervezet 2013. évi feladataiból kiemeli fontos célként:
- az állampolgárok biztonságérzetének javítását,
- az erőszakos bűnözés további visszaszorítását,
- Horvátország uniós csatlakozására való felkészülést.
Megköszöni a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendőrséget támogató
együttműködését.
Dr. Gulyás Emil képviselő, az MSZP frakció vezetője: a frakció tagjai nevében kifejezi
a rendőrségi tevékenység elismerését, a munkában további sikereket kíván.
Keczeli Jenő képviselő: a rendőri szervezet jelenlévő vezetőinek és általuk az
állomány minden tagjának köszönetet mond a Fidesz-KDNP frakció nevében, és
további sikeres munkát kíván.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke szót ad dr. Halmosi Zsolt rendőr
dandártábornok úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatójának.
Dr. Halmosi Zsolt rendőr dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója: köszöni a meghívást, köszöni az elhangzott frakcióvéleményeket. Az Országos Rendőr-főkapitányság úgy értékeli, hogy jó minőségű munka
folyik a megyében – az objektív statisztikai adatokból levonható ez a szakmai
következtetés; a beszámoló részletes. Igaz, 1 rendkívüli esemény is sok, ezért
természetes, a közvélemény még hatékonyabb, még eredményesebb rendőri munkát
kíván. Baranyában a felderítés kiemelkedő, a gyors, szakszerű munkát a bíróság is
elismeri. A szubjektív és objektív biztonságérzet közelítése érdekében a rendőri
jelenlét, a körzeti megbízottak száma nőtt. A megyében stabil a közbiztonság.
Az Országos Rendőr-főkapitányság nevében minden baranyai rendőr, civil szervezet,
önkormányzat munkáját, együttműködését megköszöni, további összefogásukat kéri,
és a feladat ellátásához sok sikert kíván.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: a rendőr-kapitányságok munkáját megköszöni, majd kérdés, további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot.
A közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
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24/2013. (IV. 30.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányságnak a „Baranya megye 2012. évi
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, a 2013. évi feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári
alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki.
3. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati
rendelet, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, és a
testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
megalkotja az
5/2013. (V. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
4. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2013.
(….) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról
és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: előterjesztést a közgyűlés
bizottságai megtárgyalták, illetve véleményezték illetékességük szerint, és a
testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolják.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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A közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
megalkotja a
6/2013. (V. ..) önkormányzati rendeletet
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
5. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2013.
(…..) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012.
évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: tárgyban módosított előterjesztés készült. A módosított előterjesztést a közgyűlés bizottságai megtárgyalták,
illetve véleményezték illetékességük szerint. Az előterjesztést véleményezte a könyvvizsgáló. A bizottságok a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolták a
módosított előterjesztést.
Szőcs Norbert képviselő: azt olvasta az előterjesztésben, hogy 2012-ben nem volt
eszközleltár. Hogy lehetséges ez? - erre kér magyarázatot Főjegyző úrtól.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: nem eszközleltár nem volt, hanem a Megyei
Területfejlesztési Tanácstól átvett eszközök a számviteli nyilvántartásba nem kerültek
átvezetésre sem főkönyvileg, sem analitikusan. Ez természetesen pótlásra kerül.
Az előterjesztéssel összefüggésben további kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem alkot
rendeletet a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről
és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: jelzi, gépe nem működött, nem
jelezte a leadott szavazatát, ezért a rendelet-tervezetet ismét szavazásra bocsátja.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a
7/2013. (V. ..) önkormányzati rendeletet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012.
évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet mindenben megegyező a beterjesztett rendelet-tervezettel.
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6. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
Előterjesztő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja
az előterjesztést.
Az előterjesztéssel összefüggésben szóbeli kiegészítés, a képviselők részéről
kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Az ülés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
25/2013. (IV. 30.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012.
évben végzett ellenőrzési tevékenységre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: jelzi, hogy a 3. napirendi pont tárgyában a
hivatal ügyrendjének módosításáról szóló határozati javaslat szavazásra bocsátására
nem került sor.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: szavazásra bocsátja a hivatal
ügyrendjének módosításáról rendelkező határozati javaslatot.
A közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
26/2013. (IV. 30.) Kgy.

Határozat

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosítását a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyező az előterjesztés
mellékletét képező dokumentummal.
7. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések
A képviselők részéről bejelentés, interpelláció nem hangzik el.
Barkó Béla képviselő: kéri, hogy a Főjegyző úr ismertesse az 5. napirendi pont
keretében elrendelt újraszavazás körülményeit. Van lehetőség a jogszabály szerint
az azonnali újraszavazásra? Nem kell a következő ülés napirendjére tűzni ismét az
adott napirendi pontot?
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Dr. Göndöc András megyei főjegyző: tekintettel arra, hogy Alelnökasszony észlelte,
és jelezte, hogy a szavazókészüléke gombját nem tudta használni, az ülés elnöke
jogkörében kezelte e technikai probléma kérdését.
Barkó Béla képviselő: az Alelnök asszony bejelentése nem volt hallható, ezért
kérdezett rá az újra szavazás miértjére.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: megismétli, technikai probléma adódott a
szavazókészülékkel, azt Alelnökasszony jelezte a képviselők felé, s arra figyelemmel
kérte, a szavazást ismételje meg a testület.
Nagy Attila képviselő: a kihelyezett kormányülést követően fölröppent sajtóhírből mi
igaz: híd és kompátkelő is épül Vejtinél? A helyiek erről még nem hallottak eddig.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: Vejtinél mindig is a kompátkelő
megépítéséről volt szó, a híd a 67-es út és a határ metszésénél épül majd, ahogy az
a beszámolóban is olvasható.
Dr. Gulyás Emil képviselő: emlékei szerint az újraszavazásról is szavazni szokott a
testület, de lehet, ezt is átírta az új alaptörvény.
Dr. Göndöc András megyei főjegyző: megismétli, a technikai probléma kezelésére
szolgált a szavazás.
Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke, az ülés elnöke: megköszöni képviselőtársai és
a hivatal munkatársai együttműködését, jelzi, a hivatal a munkaterv szerint 2013.
június 20-ra készíti elő a közgyűlés következő ülését; az ülést bezárja.
Kmf.

Pohl Marietta
a közgyűlés alelnöke
az ülés elnöke

Dr. Göndöc András
megyei főjegyző

