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Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés alakuló ülésén köszönti a
megválasztott közgy lés tagjait, és az ülésen megjelenteket. Külön köszönti dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott urat, valamint dr. Solymos András urat a Területi Választási Bizottság
elnökét. Kéri a megjelenteket, hogy énekeljék el a himnuszt.
(Himnusz)
Az alakuló ülés rendhagyó módon egy díjátadással kezd dik. 2014. szeptember 26-án díjátadó
gála keretében osztottuk ki a megyei kitüntetéseket. Az ünnepélyen egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni dr. Járay Géza f orvos úr, ezért itt szeretném átadni részére hasonlóan
méltó és ünnepélyes körülmények között a Komárom-Esztergom megyéért Díjat, melyet még
az el z közgy lés ítélt meg számára. Biztos vagyok benne, hogy a most megalakuló
közgy lés tagjai is egyetértenek vele. A díjátadásra magam mellett felkérném Simon Géza
urat, az el z közgy lés leköszön alelnökét, aki 8 évig töltötte be ezt a posztot, akit úgy
gondolom, hogy ezért a tevékenységéért köszönet illeti meg. Engedjék meg, hogy felolvassam
dr. Járay Géza f orvos úr méltatását.
„Dr. Járay Géza, orvos
Dr. Járay Géza az orvosi egyetemet 1980-ban végezte, pályakezd ként került a tatabányai
kórházba. 1985-ben sebészetb l, 1994-ben érsebészetb l szakvizsgázott. 2007. november 1jét l a Sebészeti és Érsebészeti Osztály osztályvezet f orvosa. Munkáját magas szint
szakmai tudással, a betegek iránti nagy empátiával végzi.
Még mint beosztott orvos új m téti eljárásokat vezetett be, a laparoszkópos sebészet és az
érsebészet területén. A megyében els nek végzett laparoszkópos lágyéksérv-, vakbél- és
gyomorm tétet. Osztályvezet ként bevezette a korszer laparoszkópos technikát a
vastagbélm tétek területén is.
kezdte el a kórházban a m vesekezeléshez szükséges
érsebészeti beavatkozásokat.
Tevékenyen részt vett a sebészeti szakmai protokollok elkészítésében, valamint a kórház és a
sebészet min ségbiztosítási rendszerének kidolgozásában. Naprakészen követi a szakmai
tudományos konferenciák, közlemények anyagát, munkatársait, beosztottait tudományos
munkájukban, szakmai el menetelükben segíti, támogatja.
Kiváló kapcsolatot tart fenn, nem csak a betegekkel, nem csak osztálya dolgozóival, hanem a
társszakmák képvisel ivel is, ami sokszor talán a legnehezebb feladat.
A medikus és rezidensképzésben, valamint az orvostovábbképzésben végzett tevékenysége
kapcsán számos fiatal orvos méltán tekinti tanítómesterének.
Munkáját 2011-ben a Nemzeti Er forrás Miniszter kitüntetéssel, 2013-ban Tatabánya városa
Szabó Ignác díjjal ismerte el.
Dr. Járay Géza orvosi és vezet i pályafutása során mindig a kórház és a betegek érdekeit
tartotta els dlegesnek, munkája jelenleg is a Sebészeti Osztály szakmai színvonalának
folyamatos fejlesztését célozza.”
(díj átadása)
Popovics György, a díj átadását követ en megnyitja a Komárom-Esztergom Megyei
Közgy lés alakuló ülését. Az ülés vezetését – a közgy lés elnökének megválasztásáig – átadja
Szallerbeck Kornél Fendál korelnöknek.
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
Felkéri Dr. Solymos András urat, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási

Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a megyei közgy lés tagjai megválasztásának
törvényességér l.
(Dr. Solymos András tájékoztatója a jegyz könyv mellékletét képezi.)
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke megköszöni a tájékoztatót és kéri a
Területi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízóleveleket a Komárom-Esztergom
Megyei Közgy lés tagjainak adja át.
(A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés tagjai átveszik megbízóleveleiket.)
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke bejelenti, hogy az önkormányzati törvény
szabályai szerint sor kerül a megyei közgy lés tagjainak eskütételére, majd pedig az
esküokmány aláírására. Felkéri a képvisel ket, hogy álljanak fel, és megkéri dr. Péntek Péter
megyei f jegyz t az eskü szövegének el mondására.
(A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés tagjai leteszik az esküt, az esküokmány csatolva
a jegyz könyvhöz.)
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke megkéri a képvisel ket, hogy a
körbeadott esküokmányt mindenki írja alá.
Bejelenti, hogy a megbízólevelek átvételével és az eskü letételével a Komárom-Esztergom
Megyei Közgy lés a mai napon megalakult.
Kéri, hogy mindenki kapcsolja be szavazógépét. Megállapítja, hogy jelen van 15 f képvisel ,
ezért a közgy lés határozatképes.
A meghívón szerepl , alábbi napirend elfogadására tesz javaslatot:
1. A közgy lés elnökének megválasztása és eskütétele
2. Közgy lési alelnökválasztás és eskütétel
A közgy lési alelnök illetményének és költségtérítésének megállapítása
3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról
szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4. Az Általános Hatáskör Közgy lési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke tájékoztatja a közgy lés tagjait arról,
hogy az ülést megel z en a 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan írásos el terjesztés került
kiosztásra. A többi napirendi pontnál szóbeli el terjesztésre kerül sor.
Miel tt a napirendi pontokkal történ egyetértésre kérné a tagokat, átadja a szót Dr. Kancz
Csabának, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának.
Dr. Kancz Csaba, kormánymegbízott gratulál a képvisel knek, hiszen most már hivatalosan
is Komárom-Esztergom Megye Közgy lésének tagjai, és ahogy az imént elhangzott a mai
napon fontos döntéseket is hoznak majd meg. Szeretné megköszönni a szavazatszámláló
bizottsági tagoknak, választási bizottságok tagjainak lelkiismeretes munkáját, hiszen az a
legfontosabb, hogy a mi megyénkben botrányok nélkül, rendben lezajlott a választás, és talán

a megyék közül legel ször Komárom-Esztergom Megyében tud megalakulni a megyei
közgy lés, a településeket is megel zve, ezt is egy fontos szimbolikus jelleg lépésnek
tartom. Szeretné megköszönni a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság
elnökének, illetve tagjainak a munkáját, azt gondolva, hogy az lelkiismeretes hozzáállásuk,
munkájuk nélkül nehezebben ment volna le ez a választás. Végezetül szeretné megköszönni
magának a hivatal munkatársainak, a választási iroda minden egyes feladatot elvégz
munkatársának a szolgálatát, hogy a döntés el készítésben az
precizitásuk is ott volt.
Nagyon fontos id szak elé nézünk, megnövekedik a képvisel k felel ssége.
Meghosszabbodik az önkormányzati ciklus egy évvel, és ez a plusz egy év még komolyabb
felel sséget ró minden egyes képvisel vállára. Arra kéri a képvisel ket, hogy ne csak
azoknak a településeknek az érdekeit szolgálják ahonnan érkeztek, ahol élnek, ahol laknak,
hanem munkájuk során az egész megye, Komárom-Esztergom Megye érdekében
tevékenykedjenek. Elhangzottak a számok, lehet, hogy mi vagyunk, illetve biztos, hogy mi
vagyunk az ország legkisebb megyéje, de gazdasági potenciálban és azt gondolom, az
el ttünk álló jöv vonatkozásában az egyik legsikeresebbnek számító megye vagyunk
országosan. A következ 5 évnek ez a legfontosabb feladata, és ezt a feladatot megosztva kell
végeznünk. A Kormányhivatal a hatósági feladatok jelent s részét átvette, végzi, de emellett a
megyei önkormányzatra is sok feladat hárul, hiszen a területfejlesztési források elosztása,
ezeknek a pénzeknek a hatékony felhasználása ez az egyik legfontosabb feladata a jöv ben a
megyének. Ebben a feladatkörében eljárva dönt szerepl je, meghatározó szerepl je lesz a
következ 5 évnek. Ehhez kíván jó munkát, és azt, hogy a képvisel i tisztségüket
lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint a megye érdekében lássák el.
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, további hozzászólása.
Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, hogy a napirend elfogadásáról kézfelemeléssel szavazzanak.
A megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza:
101/2014. (X.20.) számú közgy lési határozat
A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
a 2014. október 20-ai ülése napirendjét a következ k szerint állapítja meg:
1. A közgy lés elnökének megválasztása és eskütétele
2. Közgy lési alelnökválasztás és eskütétel
A közgy lési alelnök illetményének és költségtérítésének megállapítása
3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról
szóló 6/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4. Az Általános Hatáskör Közgy lési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Határid :
Felel s:

azonnal
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke

1. napirendi pont:

A közgy lés elnökének megválasztása és eskütétele

Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke ismerteti a megyei közgy lés elnökének
megválasztásáról szóló jogi el írásokat: A megyei közgy lés elnökét a megyei közgy lés –
saját tagjai sorából – titkos szavazással, min sített többséggel választja meg a megbízatásának
id tartamára. Ha az érintett kéri, zárt ülést kell tartani. A közgy lés elnökének személyére a
közgy lés tagjai tehetnek javaslatot. Nyílt jelölés során elnökjelölt az a közgy lési tag lesz,
aki a jelölést elfogadja és megkapja a megválasztott közgy lési tagok több mint
egyharmadának szavazatát. A jelöltté válásról szóló szavazás nyílt szavazással történik.
Felkéri a megyei közgy lés tagjait, hogy a megyei közgy lés elnökének személyére tegyék
meg javaslatukat.

Turi Bálint, a FIDESZ-KDNP frakcióvezet je tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy ma
reggel 9 f vel a FIDESZ-KDNP frakciója megalakult, és azt a megtisztel feladatot kapta,
hogy ezt a frakciót vezesse. A FIDESZ-KDNP frakció nevében szeretné megköszönni
mindazoknak a szavazatát, akik a választó urnákhoz járultak október 12-én. Úgy gondolja,
hogy a választás, a szavazás a demokrácia ünnepe, és az nagyon jó dolog, hogyha minél
többen elmennek szavazni. Aki szavazatával elmondta a véleményét, úgy gondolja azt már
meg kell köszönni, hiszen nem mindegy, hogy mekkora felhatalmazással, milyen részvétel
mellett történik egy országban a szavazás, mert az mutatja egy országban a demokrácia
er sségét. Külön természetesen szeretné megköszönni azoknak a választó polgároknak a
bizalmát, akik a FIDESZ-KDNP listára, és jelöltjére adták le szavazatukat, és úgy gondolja,
mondhatja a frakciónk nevében, hogy azt a bizalmat, amelyet kaptunk t lük, azt igyekezni
fogunk legjobb tudásunkhoz híven, ahogy eskünkben is mondtuk megszolgálni, meghálálni.
Most pedig szeretnék javaslatot tenni a közgy lés elnökére, méghozzá Popovics György
személyében. Popovics György egyedüliként a jelenlév k közül, akik ebben a teremben ülünk
a rendszerváltás óta folyamatosan a megyei közgy lés tagja. 7. ciklusát kezdi jelen
pillanatban. Az elmúlt ciklusban az elnöki teend ket látta el, bizonyította, hogy megfelel
alázattal és szolgálattal végezte a munkáját. Az a fajta ember, aki a közért tenni akar. Ezzel a
munkával úgy gondolom, hogy kiérdemelte azt, hogy most jelöljük, és kapjon bizalmat
mindannyiunktól. Arra kérem a közgy lés tagjait, amennyiben egyetértenek, véleményem
szerint nála alkalmasabb személy jelen pillanatban tizenötünk közül nincsen, támogassák
szavazatukkal Popovics György elnökké választását.

Popovics György a jelölést elfogadta, mivel más javaslat nem hangzott el, Szallerbeck Kornél
Fendál, korelnök szavazásra bocsátja a jelölést.

Dr. Péntek Péter, megyei f jegyz koordinálja a szavazatok megszámlálását, Szallerbeck
Kornél Fendál megállapítja, hogy 12 f igen szavazattal Popovics György jelöltté vált.

Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke titkos szavazást rendel el Popovics
György elnökké választásának tárgyában.
A megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja, 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
következ határozatot hozza:

102/2014. (X.20.) számú közgy lési határozat
A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
a megyei közgy lés elnökének 2014. október 20-ától
Popovics Györgyöt
megválasztotta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(3)
bekezdése alapján a megyei közgy lés elnökét megbízatásának id tartamára havonta
673.100,-Ft illetmény, továbbá a 71. § (6) bekezdése alapján 100.965,-Ft költségtérítés illeti
meg.
Határid :
Felel s:

azonnal
Dr. Péntek Péter, megyei f jegyz

Hivatali végrehajtásáért felel s:
Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke gratulál a megválasztott elnöknek.
Popovics György, mint a közgy lés megválasztott elnöke – a himnusz hangjai mellett –
leteszi az esküt.
(Az esküokmány csatolva a jegyz könyvhöz.)
Szallerbeck Kornél Fendál, a közgy lés korelnöke bejelenti, hogy az ülés vezetését átadja a
megyei közgy lés megválasztott elnökének, Popovics Györgynek.
Popovics György, a közgy lés elnöke átveszi a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
alakuló ülésének vezetését. Engedjék meg, hogy miel tt a munkánkra rátérnénk, néhány szót
szóljak. El bb elhangzott már Turi Bálinttól, hogy hetedszer választottak meg a megyei
közgy lés tagjává, mindig FIDESZ-es színekben indulva, soha nem váltottam pártot, mindig
ugyanahhoz a csapathoz tartoztam. Nagyon hálás vagyok azért, hogy volt egy olyan csapat,
amely lehet vé tett számomra a politizálását, a megyei politizálást. Én gyakorlatilag azt
mondhatom, hogy ebben n ttem fel, ezt csinálom, mióta visszaemlékezem. Egy gondolatsor
vibrált végig bennem, amikor jöttem ide a közgy lésre. Végig futott rajtam ez az id szak, ez a
csaknem negyed század, 24 esztend . Sosem felejtem el, amikor 1990-ben el ször beléptem
ebbe a terembe. Néhányan voltak itt ebben a teremben, akik erre emlékeznek, és sose felejtem
el, hogy mit éreztem fiatalemberként tele ambícióval, annak minden el nyével és hátrányával.
Sokat kellemetlenkedve az akkori id seknek, és nagyon sokat dolgozva végig a Pénzügyi
Bizottságban, amíg elnök nem lettem. Ez egy gyönyör dolog. Nemcsak KomáromEsztergom megye gyönyör , tényleg a világ legszebb területe, hanem az a munka is, amit
ebben a teremben végzünk. A munka nagyon sokat változott. A 1990-es évek elején egészen
mást kellett csinálni, mint a 2000-es évek elején, és mást a 2010-es években. Egy viszont
biztos volt, hogy a megyei közgy lés másképp m ködött, mint a helyi önkormányzatok.
Annak ellenére, hogy 1994-t l ide is politikai pártok delegálták a képvisel ket a listás
mandátumszerzés arányában, de mégis ebben a teremben volt egy összetartás. Nemcsak
rangot jelentett megyei képvisel nek lenni, hanem a megyéért dolgozni is egy olyan érzés

volt, ami összetartotta, összekovácsolta korábban a 40 f t, és kés bb pedig a csökkentett
létszámú 15 f s megyei közgy lést. Én ezt tartom itt a legfontosabbnak, hogy van egy megye,
és természetesen van egy állam, amely erre a megyei önkormányzatra feladatokat ró. Nekünk
itt nem azt kell vitatnunk, hogy milyen feladatokat kapunk, hanem azt, hogy a ránk testált
feladatokat a lehet legjobban végezzük el. Én ezért kívánok dolgozni. Mindenkivel
összefogva, aki ezt magáévá teszi, és azt gondolom, hogy ebben a teremben olyan
képvisel ket választottak, akik ezt a megyét szeretik, és ezt a gondolatot, hogy a megyéért
tegyenek magukénak érzik. Nagyon köszönöm azt a bizalmat, amit a választók a FIDESZKDNP csapatának adtak. Köszönöm szövetségesünknek a Polgármesterek a falukért
egyesületnek, hogy ennek a célnak az elérésében segített, és ezért is tudom mondani, hogy a
magam részér l nagyon fontosnak tartom, hogy ne tegyünk különbséget városok, falvak,
különböz tájegységek, területek között, hanem próbáljunk egységet kovácsolni köztük.
Természetesen a módszerek mások, és az összegek is mások egy-egy város, illetve a falvak
esetében. Más, amikor gazdaságot kell fejleszteni, és más, amikor a vidékfejlesztéssel kell
foglalkoznunk. Én úgy gondolom, hogy egyrészt sok régi képvisel ül itt ebben a teremben
velem együtt most, másrészt pedig az újak is olyan tapasztalt emberek, akik képesek arra,
hogy együttm ködve Komárom-Esztergom megyéért ezt a munkát elvégezzék.
Együttm ködést ajánlok, és azt ajánlom, hogy fogjunk össze, s közösen emeljük ezt a megyét
még magasabbra, mert, ahogy a kormánymegbízott úr is mondta, nagyon jók a mutatóink, de
messze nem értük még el a lehet ségeink fels határát. Köszönöm szépen a bizalmat azoknak,
akik rám szavaztak, nagyon remélem, hogy meg fogok tudni felelni ennek a felel sségnek.

2. napirendi pont:

El terjeszt :

Közgy lési alelnökválasztás és eskütétel
A közgy lési alelnök illetményének és költségtérítésének megállapítása
Popovics György, a közgy lés elnöke

Popovics György, a közgy lés elnöke ismerteti a megyei közgy lés alelnökének
megválasztásáról szóló jogi el írásokat: A közgy lés – titkos szavazással, min sített
többséggel – a közgy lés elnökének javaslatára saját tagjainak sorából egy f állású és nem
saját tagjainak sorából egy f állású vagy társadalmi megbízatású alelnököt választ az elnök
helyettesítésére, munkájának segítésére.
A megyei közgy lés f állású alelnökének Borsó Tibor urat javasolom.
Popovics György, a közgy lés elnöke szavazást rendel el a jelölt megyei közgy lési
alelnökké történ megválasztására. A szavazás gépi és titkos lesz.
A megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja, 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a
következ határozatot hozza:
103/2014. (X.20.) számú közgy lési határozat
A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
saját tagjai közül a megyei közgy lés f állású alelnökének 2014. október 20-ától
Borsó Tibort
megválasztotta.

Határid :
Felel s:

azonnal
Popovics György, a közgy lés elnöke

Hivatali végrehajtásáért felel s:
Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens
Popovics György, a közgy lés elnöke gratulál a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
megválasztott alelnökének.
Borsó Tibor, mint a közgy lés megválasztott alelnöke – a himnusz hangjai mellett – leteszi
az esküt.
(Az esküokmány csatolva a jegyz könyvhöz.)
Popovics György, a közgy lés elnöke javaslatot tesz Borsó Tibor alelnök illetményének
471.200,-Ft-ban és költségtérítésének 70.680,-Ft-ban történ megállapítására. Szavazást
rendel el a javaslat tárgyában.
A megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja, 9 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a
következ határozatot hozza:
104/2014. (X.20.) számú közgy lési határozat
A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1)
bekezdése figyelembevételével a saját tagjai közül megválasztott f állású alelnökének havi
illetményét 2014. október 20-ától 471.200,-Ft összegben, továbbá a 80. § (3) bekezdése
figyelembevételével költségtérítését 70.680,-Ft összegben állapítja meg.
Határid :
Felel s:

azonnal
Popovics György, a közgy lés elnöke

Hivatali végrehajtásért felel s:
Pintér Ildikó, humánpolitikai és önkormányzati referens

3. napirendi pont:

El terjeszt :

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és M ködési
Szabályzatáról szóló 6/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Popovics György, a közgy lés elnöke

Popovics György, a közgy lés elnöke megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Popovics György, a közgy lés elnöke szavazást rendel el a min sített többséget igényl
rendelet módosításáról.

A megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 15 igen szavazattal a következ rendeletet alkotja:
A Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés
10/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló
6/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyz könyvhöz.)

4. napirendi pont:

El terjeszt :

Az Általános Hatáskör Közgy lési Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása
Popovics György, a közgy lés elnöke

Popovics György, a közgy lés elnöke elmondja, hogy az el bbi rendeletmódosítással
létrehozott bizottság, egy olyan bizottság, amely az els rendes ülés napjáig ellátja az összes
bizottság hatáskörét. Ez a közgy lés m ködéséhez szükséges. Ennek a bizottságnak meg kell
választani az elnökét, elnökhelyettesét és tagjait.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Popovics György, a közgy lés elnöke javaslatot tesz a bizottság elnöki tisztjére, Turi Bálintot
javasolja.
Elnökhelyettesnek Dr. Balogh Zoltánt urat, mert lesz, aki a vagyonnyilatkozati eljárást
lefolytatja, mint volt Jogi, Összeférhetetlenségi és Sport Bizottsági elnök.
A bizottság tagjainak személyére: Zoltai Dánielt, Dr. Szabó Gábort, Maszlavér Istvánt, Michl
Miklóst és Winkfein Csabát javasolja.
Popovics György, a közgy lés elnöke szavazást rendel el, az Általános Hatáskör Közgy lési
Bizottságba kerül személyek vonatkozásában egyenként:
Turi Bálint személyét a bizottság elnöki tisztségére a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja,
14 igen és 1 tartózkodás szavazattal,
Dr. Balogh Zoltán személyét az elnökhelyettesi tisztségre a megyei közgy lés 15 f jelen lév
tagja 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal,
Zoltai Dánielt a bizottság tagjának a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 11 igen, 3 nem
és 1 tartózkodás szavazattal,
Dr. Szabó Gábort a bizottság tagjának a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 15 igen
szavazattal,
Maszlavér Istvánt a bizottság tagjának a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 15 igen
szavazattal,
Michl Miklóst a bizottság tagjának a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 13 igen és 2
tartózkodás szavazattal,
Winkfein Csabát a bizottság tagjának a megyei közgy lés 15 f jelen lév tagja 15 igen
szavazattal

A 2014. október 20-ai közgyűlési jegyzőkönyv melléklete

Dr. Solymos András, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság
elnöke
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottságot a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés 2014. augusztus 28-ai ülésén választotta meg 3 taggal, és 2 póttaggal.
Mivel a Területi Választási Bizottság 3 tagjából egy fő lemondott választott tagságáról, az
egyik póttag lépett a lemondott tag helyébe.
A Területi Választási Bizottság létszáma a későbbiek folyamán a megyei listát állított 5 párt
delegáltjaival 8 főre egészült ki.
A közel 2 hónapig tartó munkánkat rendszerint a következő összetételben végeztük:
Választott tagok:
Dr. Solymos András elnök
Nyírő Antal elnök helyettes
Dr. Petőcz Erzsébet tag
Delegált tagok:
Nagy Katalin (FIDESZ- KDNP delegált)
Turbuk István (MSZP delegált)
Tóth Endre (JOBBIK delegált)
Dr. Román Gyula (Együtt delegált)
Németh Béla (DK delegált)
Megyei közgyűlési lista állításához összesen 7 párt igényelt ajánlási íveket, de a 2014.
szeptember 9-ei határidőig csak 5 párt tudta összegyűjteni a szükséges ajánlásokat.
Megyei önálló listát állított:
- a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT,
- a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM,
- a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ,
- és az EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
Megyei közös listát állított:
- a FIDESZ-KDNP.
Nem tudott megyei listát állítani
- a JESZ
- és az LMP
A választási kampányidőszakban a megyei közgyűlési választással összefüggésben kifogás
nem érkezett a Területi Választási Bizottsághoz.
A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására 2014. október 12-én került sor megyénk 75
településén.
Tatabánya megyei jogú város választópolgárai a hatályos választási jogszabályoknak
megfelelően nem vettek részt a megyei közgyűlés megválasztásában.
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A megyei közgyűlési választás legfontosabb adatait:
A választás napján
a szavazóköri
névjegyzékekben
nyilvántartott
választópolgárok
száma

a szavazókörökben
szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

196.616

86.145

Az érvénytelen szavazólapok Az
érvényes
száma
száma
3.040

szavazólapok

83.072

A pártlistákra összesen leadott érvényes szavazatok száma:

83.072

A mandátumszerzésre jogosító 5% -os szavazathatár:

4.154

A mandátumszerzésre jogosító 10% -os szavazathatár:

8.308

A kiosztott mandátumok száma:

15

Az egyes pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma:
JOBBIK
14.922
Az összes érvényes szavazat 17.96 %-a
MSZP

12.435

Az összes érvényes szavazat 14.97 %-a

FIDESZ-KDNP

43.772

Az összes érvényes szavazat 52.69 %-a

DK

8.065

Az összes érvényes szavazat 9.71 %-a

EGYÜTT

3.878

Az összes érvényes szavazat 4.67 %-a

A kiosztható mandátumok száma pártonként:
FIDESZ-KDNP
9
JOBBIK

3

MSZP

2

DK

1

EGYÜTT

0
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A közgyűlés összetétele
(ABC sorrendben)
A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Dr. Balogh Zoltán László

FIDESZ-KDNP

Borsó Tibor

FIDESZ-KDNP

Dr. Konczer Erik Ferenc

DK

Maszlavér István

FIDESZ-KDNP

Michl Miklós József

JOBBIK

Papp Péter Attila

FIDESZ-KDNP

Polonyi Zsolt

JOBBIK

Popovics György

FIDESZ-KDNP

Dr. Szabó Gábor János

FIDESZ-KDNP

Szallerbeck Kornél Fendál

FIDESZ-KDNP

Turi Bálint

FIDESZ-KDNP

Ujházy Emil

MSZP

Winkfein Csaba

MSZP

Zentai-Plajner Zsolt

JOBBIK

Zoltai Dániel

FIDESZ-KDNP

Bejelentem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztásáról
szóló 34/2014.(X.13.) sz. Területi Választási Bizottsági határozat 2014. október 16-án
jogerőre emelkedett, így nincs jogi akadálya az új megyei közgyűlés alakuló ülése
megtartásának.
A mai alakuló ülésen kerül sor a képviselői mandátumok átadására, és a képviselők
eskütételére.
A megyei közgyűlés tagjai az eskütételt követően gyakorolhatják képviselői jogaikat.
Végül engedjék meg, hogy a Területi Választási Bizottság nevében köszönetet mondjak az
október 12-ei választások eredményes, jogszerű és szakszerű előkészítésében és
lebonyolításában közreműködött választási bizottságoknak és választási irodáknak.
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