Szám: 02/267-11/2014
JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 22-én 1000 órai kezdettel
Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános alakuló
üléséről.

Jelen voltak:

Dr. Horváth József, korelnök
Dr. Áldozó Tamás Róbert
Császár László
Deák Istvánné
Dobó Zoltán
Fenyvesi Zoltán Mihály
Ferenczi Gábor
Galambos Szilvia
Gőgös Zoltán
Kovács Beatrix Zsuzsanna
Orbán Imre
Pál Béla
Pálffy István Sándor
Papp Tamás
Polgárdy Imre Lajos
Tábori Ferenc
Vörösmarty Éva képviselők

Jelen voltak továbbá:
46 meghívott (országgyűlési képviselők, polgármesterek,
egyházak képviselői, intézményvezetők, kamarák vezetői
stb., továbbá a sajtó képviselői) a mellékelt jelenléti ív
szerint

Dr. Imre László megyei jegyző
Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető
Horváth Ernő Elnöki kabineti titkár
Szász Jutka irodavezető
Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető
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Dr. Horváth József, korelnök
Köszöntötte a 2014. október 12-én megválasztott megyei közgyűlés tagjait, mindenkinek
eredményes és sikeres munkát kívánt. Köszöntötte továbbá a meghívott vendégeket és
valamennyi érdeklődőt.
Külön köszöntötte Magyarország Kormánya részéről dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselő, területi közigazgatásért felelős államtitkár urat.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 17 fő közgyűlési tagból 17 fő jelen
van, az ülés határozatképes.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülését megnyitotta.
Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztásra kerültek:
 a megyei önkormányzat címeres jelvénye, valamint a millenniumi emlékérem
 az önkormányzati képviselők és polgármesterek összeférhetetlenségi szabályairól
szóló tájékoztató
 az esküokmány
Tájékoztatta képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §-a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő a közgyűlés tagjai
számára. A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos tájékoztatót, valamint a szükséges
nyomtatványokat valamennyi képviselő számára rendelkezésre bocsátotta a Hivatal. Felhívta
Képviselőtársai
figyelmét,
hogy
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek
a
megválasztásuktól számított 30 napon belül kell eleget tenniük.
Elmondta, az alakuló ülés programja a kiküldött meghívóban szerepel, mely szerint elsőként a
Területi Választási Bizottság tájékoztatójára kerül sor.
Felkérte Dr. Beregi Zoltánt, a Területi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg tájékoztatóját a
megyei önkormányzati képviselők megválasztásáról.
1. A Veszprém Megyei Választási Bizottság tájékoztatója a megyei önkormányzati
képviselők megválasztásáról
Dr. Beregi Zoltán
Tájékoztatója során elmondta, a Magyar Köztársaság Elnöke Magyarország Alaptörvényében
foglalt jogkörében eljárva a 270/2014. (VII. 23.) KE. számú határozatával 2014. október 12.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
időpontját.
Hozzátette, a választás előkészítését, lebonyolítását, az eredmények megállapítását több, új
jogszabály és számos Nemzeti Választási Bizottsági állásfoglalás, valamint igazgatási és
informatikai feladatot meghatározó Nemzeti Választási Irodavezetői utasítás rögzítette, illetve
szabályozta. A választásra a szavazólapokat az Állami Nyomdában állították elő.
Kiemelte, Veszprém megyében 216 településen, 434 szavazókörben került sor helyi
önkormányzati választásra. A polgármester jelöltek száma a 2010. évi 559 fővel szemben 475
fő volt, az egyéni listás jelölteké 2255 fő helyett 1907 fő, az egyéni választókerületi jelölteké
232 fő helyett 265 fő, a kompenzációs listás jelölteké 213 helyett 233 fő, a megyei közgyűlési
választás jelöltjeinek száma 110 helyett 81 fő volt.
Ismertette, hogy a választás napjával a Köztársasági Elnök 13/2013. (I. 8.) KE határozata
értelmében Balatonkenese város egy része, Balatonakarattya önálló községgé vált.
Hangsúlyozta, Veszprém megyében a megyei közgyűlés tagjainak létszámát a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
határozta meg. Ennek értelmében a közgyűlés a korábbi 18 fő helyett 17 főből áll.
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Az erre vonatkozó választás tekintetében – Veszprém megyei jogú város kivételével – az
egész megye egy választókerületet alkotott. A megyei választókerületben a jelölő szervezetek
5 listát állítottak a korábbi hárommal szemben. Az 5 %, illetve 10 %-os határt négy listát
állító szervezet haladta meg, így közöttük kerültek szétosztásra a mandátumok a
következőképpen: a FIDESZ-KDNP listája 10, az MSZP listája 3, a JOBBIK listája 3 és a
Demokratikus Koalíció listája 1 mandátumot kapott.
Kiemelte, időközi választásokra jelölt hiányában egy településen, Nemesvitán kerül
polgármester választásra sor.
A Területi Választási Bizottságba a választott tagok mellé a listát állító szervezetek közül
három szervezet delegált tagot. A testület a választás előkészítése, lebonyolítása és az
eredmények megállapítása során folyamatosan ülésezett és döntött a hatáskörébe tartozó
ügyekben.
Elmondta, jogorvoslati eljárást – a beszámoló készítéséig – 21 esetben kezdeményeztek a
Területi Választási Bizottság előtt, ebből 9 az eredmény elleni, 5 a média választásban történő
részvételével, 4 a kampánnyal, 3 a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslati
kérelem. A 9 eredmény elleniből 6 volt a bírósági felülvizsgálati kérelem.
A megyei jegyző, mint a Területi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény értelmében irányította a Területi Választási Iroda munkáját, valamint
irányította és ellenőrizte a Helyi Választási Irodák tevékenységét.
A munkában a Területi Választási Iroda tagjai vettek részt. Az informatikai hátteret a
Veszprém Megyei Kormányhivatal biztosította, melynek informatikusai tagjai voltak a
Területi Választási Irodának.
A szavazatok összeszámlálása, az eredmények megállapítása a választási és szavazatszámláló
bizottságokban, a választási irodákban és okmányirodákban dolgozóknak köszönhetően
feszített munkával, gyorsan és pontosan történt.
A sajtó jó munkájának eredményeként pedig a választópolgárok gyorsan megismerhették az
eredményeket.
Összegezve megállapította, hogy a 2014. október 12-ei megyei önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzati képviselő, polgármester és nemzetiségi önkormányzati választás
Veszprém megyében törvényesen zajlott le.
Kérte a választásokról szóló tájékoztató szíves tudomásulvételét.
Tájékoztatója befejezéseként megköszönte a választási szervekben résztvevő személyeknek
az ott végzett tevékenységüket, valamint a sajtó munkáját, amivel hozzájárultak a
választópolgárok tájékoztatásához.
Gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott megyei önkormányzati képviselőknek.
Dr. Horváth József, korelnök
Megköszönte Dr. Beregi Zoltánnak a tájékoztatást, egyúttal köszönetét fejezte ki a Területi
Választási Bizottság tagjainak, valamint a Területi Választási Iroda munkatársainak a
választás lebonyolítása érdekében végzett áldozatos munkájukért.
2. A Megyei Közgyűlés tagjainak eskütétele
Dr. Horváth József, korelnök
Bejelentette, hogy a megyei közgyűlés tagjainak eskütételére kerül sor.
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés tagjai az alakuló ülést megelőzően átvették
megbízólevelüket.
Felkérte Dr. Beregi Zoltánt, a Területi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevéllel
rendelkező képviselőktől az eskü kivételénél működjön közre.
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Dr. Beregi Zoltán
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni.
Eskü
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Beregi Zoltán
Köszönetet mondott a közgyűlés tagjainak, gratulált, és jó munkát kívánt a képviselőknek.
Dr. Horváth József, korelnök
Felkérte képviselőtársait, hogy az eskü letételét igazoló esküokmányt szíveskedjenek aláírni
és a hivatal munkatársainak átadni.
Megállapította, hogy a jelenléti ív szerint jelenlévő valamennyi képviselő az esküt letette,
arról esküokmányt írt alá.
Tájékoztatta Képviselőtársait, hogy az esküt követően gyakorolhatják jogaikat, ennek
megfelelően indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a közgyűlés.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 17 fő.
Ezt követően a megyei önkormányzat közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
54/2014. (X.22.) MÖK határozatot:
1. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tájékoztatója a megyei
önkormányzati képviselők megválasztásáról
Előadó:
Dr. Beregi Zoltán, a Területi Választási Bizottság elnöke
2. A Megyei Közgyűlés tagjainak eskütétele
Az eskü letételében közreműködik:
Dr. Beregi Zoltán, a Területi Választási Bizottság elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 22-i alakuló ülésének
további napirendjét a következők szerint állapította meg:
3. A Megyei Közgyűlés elnökének megválasztása
Előadó:
Dr. Horváth József, a megyei közgyűlés korelnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Horváth József, a megyei közgyűlés korelnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A Megyei Közgyűlés elnökének megválasztása
Dr. Horváth József, korelnök
Felhívta a figyelmet, hogy az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §. (2) bekezdése alapján a
megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés – saját tagjai sorából – titkos szavazással
választja a közgyűlés megbízatásának időtartamára.
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Törvényi rendelkezés alapján az elnök megválasztásához szükséges döntést minősített
többséggel hozza meg a közgyűlés, amely a Veszprém Megyei Közgyűlés esetében a
képviselők legalább 9 egybehangzó „igen” szavazatát jelenti.
Elmondta, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése értelmében: a titkos szavazás – egy
jelölt esetén – számítógépes rendszer alkalmazásával történik, több jelölt esetén a közgyűlés a
titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely szavazólap
alkalmazásával bonyolítja le a titkos szavazást.
Hangsúlyozta, a Szervezeti és Működési Szabályzat 19. § (5) bekezdése kimondja, hogy a
titkos szavazás konkrét formájáról a közgyűlés esetenként dönt, így jelen esetben meg kell
határozni az ügyrendi és technikai szabályokat.
Kiemelte, a megyei közgyűlés elnökének személyére bármely megyei közgyűlési tag tehet
javaslatot. Javasolta, hogy jelölt, illetve jelöltek azok a személyek legyenek, aki vagy akik a
jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó „igen” szavazatát elnyeri(k).
Kérte az ismertetett ügyrendi javaslatról szavazni szíveskedjenek.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 17 fő.
Dr. Horváth József, korelnök
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés elnökének jelölésére vonatkozó ügyrendi javaslatot
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta. (egy képviselő nem szavazott)
Kérte, akinek a megyei közgyűlés elnöke személyére vonatkozó javaslata van, azt ismertesse.
Dr. Áldozó Tamás
Megtiszteltetésnek nevezte, hogy ötödik alkalommal vehet részt a Veszprém Megyei
Közgyűlés alakuló ülésén és negyedik alkalommal tehet javaslatot a megválasztandó elnök
személyére. A megyei közgyűlés elnökének Polgárdy Imrét javasolta.
Kiemelte, Polgárdy Imrével huszonöt éve dolgozik együtt, aki önkormányzati képviselőként,
alpolgármesterként, valamit a megyei közgyűlés alelnökeként szerzett eddigi tapasztalataival,
a közügyek intézésében szerzett jártasságával alkalmas arra, hogy a megyei közgyűlés elnöke
legyen.
Dr. Horváth József, korelnök
Megkérdezte Polgárdy Imrét, elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e a nyilvános tárgyaláshoz.
Polgárdy Imre
A jelölést köszönettel elfogadta és hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz.
Dr. Horváth József, korelnök
Megkérdezte, van e további javaslat a megyei közgyűlés elnökének személyére.
További javaslat nem hangzott el.
Dr. Horváth József, korelnök
Kérte képviselőtársait, hogy szavazzanak Polgárdy Imre jelöltként történő elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 17 fő.
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Dr. Horváth József, korelnök
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Polgárdy Imre képviselőt jelölte a megyei közgyűlés elnöki tisztségére.
(egy képviselő nem vett részt a szavazásban)
Polgárdy Imre
Kérte a közgyűlést, hogy az elnök személyét érintő szavazásból zárják ki.
Dr. Horváth József, korelnök
Kérte képviselőtársait, hogy szavazzanak Polgárdy Imre szavazásból történő kizárásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 17 fő
Dr. Horváth József, korelnök
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Polgárdy Imrét megyei közgyűlés elnökének megválasztásáról szóló szavazásból
kizárta. (két képviselő nem vett részt a szavazásban)
Dr. Horváth József, korelnök
Tájékoztatta a tisztelt közgyűlést, hogy a megyei közgyűlés elnökét a Szervezeti és Működési
Szabályzat 8. § (3) bekezdésére is figyelemmel titkos szavazással kell megválasztani, a titkos
szavazás számítógépes rendszer alkalmazásával történik. A megyei közgyűlés megválasztott
elnöke az a személy lesz, aki a képviselők legalább 9 egybehangzó „igen” szavazatát
megkapta.
Felkérte képviselőtársait, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezésének
megfelelően a számítógépes szavazórendszer alkalmazásával döntsenek a megyei közgyűlés
elnökének személyéről.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 17 fő.
Megállapította, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése titkos szavazással 16 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
55/2014. (X.22.) MÖK határozatot:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján
Polgárdy Imre Lajos
8500 Pápa, Képző u. 4. lakcím alatti lakost
a közgyűlés megbízatásának időtartamára a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökének megválasztotta.
A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a megyei közgyűlés határozatáról az érintetteket
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Imre László, megyei jegyző

(egy képviselő nem vett részt a szavazásban)
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Dr. Horváth József, korelnök
Gratulált Polgárdy Imrének a megválasztáshoz.
Felkérte az elnököt, hogy az esküt a megyei közgyűlés előtt tegye le, majd írja alá az erről
szóló esküokmányt.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü letétele alatt szíveskedjenek felállni.
Eskü
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Horváth József, korelnök
Megállapította, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az esküt
letette és arról esküokmányt írt alá.
Elmondta, az ülés vezetését az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdése szerint a továbbiakban a megyei közgyűlés elnöke
vezeti, ezért átadta az ülés vezetését.
Polgárdy Imre
Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jókívánságait tolmácsolta a
közgyűlés tagjai részére, majd programismertető beszédét mondta el.
A programismertető beszéd szó szerinti rögzítése:
„Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink!
Megköszönve képviselőtársaim és választópolgáraink bizalmát, szeretném vázolni azokat a
főbb célokat és elképzeléseket, amelyekért az előttünk álló 5 esztendőben dolgozni kívánok, és
amelyek megvalósítása érdekében számítok valamennyi képviselőtársa, az egyházak, a megyei
civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a megye lakosságának együttműködésére.
Egy olyan munka folytatásáról beszélhetek most, melyet az elmúlt ciklusban a közgyűlés egy
részével közösen kezdtünk el, s most újult erővel összefogva együtt folytathatunk.
Ezen a helyen szeretném megköszönni Lasztovicza Jenő elnök úr önzetlen, lelkiismeretes
munkáját, amihez nem lesz könnyű mérni magam a jövőben.
Köszönjük elnök úr! Mielőbbi gyógyulást kívánunk.
„Tiszteld a múltat, hogy értsd a jelent és munkálkodhass a jövőn”. Miként e sokat idézett
Széchenyi gondolat is tisztán, világosan üzen feladatainkról, úgy én is arra szeretném kérni
Önöket, hogy megyénk sorsát mindig a múlt ismeretével, a hagyományokat tiszteletben tartva
formáljuk.
Az önkormányzati rendszer szabályozása 1990 óta sok változáson ment keresztül.
Meggyőződésem, hogy a lényeg változatlan maradt, mely nem más, mint a közösségért
végzendő feladat. Csak az alázattal végzett munka tesz minket hasznossá és hitelessé
önmagunk és a megye polgárai előtt. Törvényi kötelezettségünkből fakadóan
önkormányzatunk elsődleges feladata a területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és
koordináció.
Nyugodtan mondhatom, hogy a korábbi ciklusban e feladatkör megalapozása megtörtént,
elkészültek a megye helyzetelemző-helyzetfeltáró dokumentumai, elfogadásra került a megye
területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja is.
Az előttünk álló időszakban kiemelt feladatként tekintek a megnyíló uniós források minél
hatékonyabb felhasználására, a 2014-2020 közötti uniós programidőszakhoz kapcsolódó
fejlesztések megalapozásának lezárására és a végrehajtásban történő hatékony
közreműködésre.
Ezen uniós programidőszakra a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
tervezéséhez kapcsolódóan Veszprém megye jogkörébe utalt indikatív források csaknem 50
Mrd. forintot tesznek ki. Ebből megyei szintű fejlesztési programokra 21,555 Mrd.-Ft, továbbá
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megyénk járásaira 17.048,6 Mrd.-Ft, Veszprém Megyei Jogú Város fejlesztéseire, - önálló
tervezéssel - 10,875,4 Mrd-Ft forráskeret biztosított.
E jelentős összegekből is következik, hogy a területfejlesztés tekintetében fontos döntések
várhatók a közeljövőben. Még nem ismert a fejlesztési források odaítélésének mechanizmusa,
azonban szeretném hangsúlyozni, hogy minél szélesebb körű megyei szerepvállalás elérésére
kell törekednünk.
A megkezdett munka folytatásaként fontosnak tartom azt a szemléletet, miszerint
fejlesztéseinket, a megye érdekeit szem előtt tartva, összhangban az országos tervekekkel,
kiemelt figyelmet fordítva a megye településeinek elképzeléseire, velük egyeztetve tudjuk majd
megvalósítani.
E munka során törekedni fogok arra, hogy megerősítsük a Veszprém Megyei Önkormányzat
területi önkormányzati szerepkörét, amelynek érdekében a főbb céljaim az alábbiak:
 a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását
elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika megvalósítása, ezáltal a
megye társadalmi, gazdasági súlyának növelése,
 a területi egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradott térségek felzárkóztatása,
különös tekintettel falvainkra./ Mindig szívügyemnek tekintettem a legkisebb
települések sorsát, és ez a jövőben is így lesz!/
 a megye ipari és mezőgazdasági jellegű térségeiben a gazdaság szerkezeti megújítása,
 a kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése,
 a települési önkormányzatokkal, a megye vállalkozásaival és a civil szférával való
együttműködés erősítése, a területi koordináció hatékonyságának növelése.
 a korábban kialakult konstruktív együttműködés folytatni és bővíteni kívánom a a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal, kormánymegbízott úrral
A megyei tervezési munka során kialakított koordinációs szakmai kapcsolatrendszer
fejlesztése érdekében, munkám során különös figyelmet szeretnék fordítani a jövőbeni közös
gondolkodásra és a meglévő jó kapcsolat további ápolására Veszprém Megyei Jogú Város
vezetésével.
Továbbra is számítok a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a
Területfejlesztési Szakmai Kollégium tevékenységére.
A megyei sajátosságok marketingjének előtérbe helyezésével, kiemelt hangsúlyt kívánok
helyezni az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokra, különös tekintettel az ágazat
térségünkben betöltött szerepére, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolására,
továbbfejlesztésére, kiemelten Kárpátalja, Erdély, Szlovákia, Lengyelország és Ausztria
vonatkozásában.
Az idegenforgalom, a nemzetközi kapcsolatok, a sport feladatok ellátása a konszolidációt
követően háttérbe szorultak, azonban törekedni fogok arra, hogy ismét méltó helyet töltsenek
be önkormányzatunk életében.
Az önként vállalt feladatok során, szervezéssel, munkával továbbra is célom lesz azon
igényeknek eleget tenni, melyek a megyei önkormányzat irányába megjelennek.
Nem feledkezhetünk meg a megyénkben élő kisebbségekről sem és nagyobb figyelmet kell
fordítani az idős emberekre, az őket tömörítő egyesületekre, klubokra.
Mindannyiunk megelégedésére kívánom, hogy feladataink során a területfejlesztés
végrehajtására, a megnyíló uniós fejlesztési források minél eredményesebb felhasználására
irányuljon jövőbeni közös munkánk. Veszprém megye ne csak virágos megye, hanem virágzó
megye is legyen.
E célok elérésében számítok a megyei közgyűlés valamennyi tagjának konstruktív,
kezdeményező együttműködésére. Számítok arra, hogy cselekedeteinket és döntéseinket a
megye fejlődése motiválja, melynek eredményeként átgondolt fejlesztéseket tudunk közösen
megvalósítani.
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Bíztatom Önöket, hogy tudásukkal, igazságérzetükkel és kellő hittel munkálkodjanak azon,
hogy megyénk minden települése és annak minden polgára büszkén élhesse meg Veszprém
megyei mivoltát, magyarságát.
A megyei önkormányzat munkájában mindenkire számítok, mert nincs kétségem afelől, hogy
azért vagyunk itt valamennyien, hogy Veszprém megyét, Veszprém megye valamennyi lakóját
alázattal szolgáljuk bármely oldalon, bármely párt színeiben.
A FIDESZ-KDNP frakciója – a választók akaratából – abszolút többséget élvez. Vagyis a
FIDESZ-KDNP szövetség több szavazatot kapott, mint a többi párt együttvéve. Mégis azt
ígérhetem, hogy együttműködésre törekszem az ellenzéki képviselőtársaimmal. (Aki ismer
engem, az tudja, hogy ezt komolyan is gondolom.)
A mai napon megalakult közgyűlés képviselőinek, a megye polgárainak jó egészséget és
sikeres, eredményes közös munkát kívánok!
Isten segítsen minket és áldja meg Veszprém megyét!”
Szó szerinti rögzítés vége
Polgárdy Imre
A programismertető beszédet követően bejelentette, hogy a következő munkaülésre 2014.
október 31-én 900 órai kezdettel kerül sor.
Több napirend nem lévén a 2014-2019 közötti ciklus alakuló ülését berekesztette.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire emlékező ünnepi ülés megkezdése
előtt meghívta képviselőtársait és a jelenlévő vendégeket a Szent István terem előcsarnokába
egy pezsgős koccintásra.

k.m.f.
Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Polgárdy Imre Lajos s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Horváth József s.k.
korelnök
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