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I. A megyei önkormányzat rendeletei
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel,
9/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelettel, 10/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel, 13/2014. (XII.
5.) önkormányzati rendelettel, 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelettel, 8/2015. (VI.26.) önkormányzati
rendelettel, 10/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (V. 9.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a kulturális értékek, az alkotóművészet, a sport, a lakossági művelődés, a tudományos teljesítmény
támogatása, a megye szellemi, tárgyi és humán értékeinek megóvása, gyarapítása;”
2. §
A Rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. §
(1) A képviselő az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést írásban a közgyűlés
elnökéhez nyújthatja be. A kezdeményezést a kezdeményezőnek alá kell írnia. A kezdeményezésnek
tartalmaznia kell:
a) az önkormányzati rendelet alkotásának célját,
b) az önkormányzati rendelet megalkotásának szakmai és jogi indokait,
c) az önkormányzati rendelet javasolt szövegét.
(2) Az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést a közgyűlés elnöke annak
beérkezését követő 3 napon belül a közgyűlés főjegyzéséhez továbbítja.
(3) A közgyűlés főjegyzője törvényességi szempontból megvizsgálja az önkormányzati rendelet alkotására
vonatkozó kezdeményezést, és az azzal kapcsolatos véleményéről 15 napon belül írásban tájékoztatja a
közgyűlés elnökét.
(4) A közgyűlés elnöke az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést, az azzal
kapcsolatos főjegyzői véleményt, és álláspontját a közgyűlés soron következő ülésére terjeszti be.
(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell határozat meghozatalára vonatkozó
kezdeményezésre is.
3. §

Az SZMSZ 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati rendelettervezet és a határozati javaslat konkrétan megjelölt rendelkezéseihez - §ához, bekezdéséhez, illetve pontjához - szövegszerűen megfogalmazott módosító, illetve kiegészítő
indítványt a közgyűlés ülésnapját megelőző munkanap 12.00 óráig írásban nyújthatnak be a közgyűlés
bizottságai, a képviselőcsoportok, a tanácsnokok és a képviselők.
4. §
(1) Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes napirendi pontokhoz a képviselő legfeljebb 7 perc, a képviselőcsoport vezetője legfeljebb 15
perc időtartamban szólhat hozzá. A megye szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró napirendi pont
tárgyalásakor az előterjesztés vitájának megnyitásakor
a közgyűlés elnöke engedélyezheti a
hozzászólások időtartamának túllépését.”
(2) Az SZMSZ 22. § (3) bekezdésében a „- legfeljebb 2 percben -” szövegrész helyébe a „- legfeljebb 5
percben -” szöveg lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke

II. A megyei önkormányzat határozatai
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 26-ai ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel történő megállapodás
megkötésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Tájékoztató a megyei területfejlesztési tevékenységek előrehaladásáról és a 2014-20-as
programozási időszakra való felkészülésről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

7.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóság vezetője

8.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye innovációs helyzetéről
Előterjesztő:
Kövy Katalin, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

9.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály vezetője

10. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő
Irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Észak-magyarországi
Regionális Iroda igazgatója
11. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének vezetője

12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről 2015. II. félév
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója
13. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Dr. Papp Gábor, ügyvezető
14. Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek
Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső
ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

2.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

A Közgyűlés felhatalmazza Főjegyzőjét, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési tervnek az év folyamán
bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2016. december 31.
Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke

Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2015. (XI. 26.) határozatához

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi belső ellenőrzési terve

A 2016. évi belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31.§ (4) bekezdése szerinti
tartalommal került összeállításra. A 2016. évi belső ellenőrzési terv - a Nemzetgazdasági
Minisztérium Útmutatójának figyelembevételével - tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, a
kockázatelemzés módszerét, a kockázatelemzés eredményének bemutatását és a tervezett
ellenőrzések felsorolását. A tervezett ellenőrzések táblázatos formában kerültek bemutatásra. A
táblázatok tartalmazzák a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő
időszakot, a szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusát és módszereit,
az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
továbbá az azonosított kockázati tényezőket.
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal belső ellenőrzési terv készítésekor
meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat
Hivatalának működésére.
A veszélyt jelentő kockázatok a következők:
- forráshiány,
- jogszabályi változások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.
Az Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő
ellenőrzések, amelyek a következők:
· A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése,
felhasználása, beszámolás;
· Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség számítás
szabályainak meghatározása;
· A feladatellátás – teljesítmény ellenőrzés;
· A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása;
· A belső kontroll rendszer működtetése
· A kockázatos területek ellenőrzése "téma", vagy "cél" ellenőrzés formájában.
A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezést a következő prioritások határozták meg:
- az önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége,
- belső kontrollok működése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás)

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.
Súlyok (hatás)

Valószínűség

Közvetlenül pénzben mérhető
hatás.

5

1-5

A folyamat/ tevékenység
korábbi ellenőrzése.

3

1-5

Szabályok/működés
összetettsége/változása.

5

1-5

Szervezeti változás.

6

1-5

Kontrollok megbízhatósága.

5

1-5

Súlyok összesen:

21

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a
súlyosságnak megfelelően ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A kockázatok
előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra ("1" alacsony, "3" közepes, "5"
magas).
Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.
Elérhető minimum pont: 21
Elérhető maximum pont: 105
Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.
Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.
Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.
A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:
- Jogszabályi változások
- Kötelezettségvállalások
- Gazdasági események elszámolása
- Pénzkezelés
- Utalványok és értékpapírok kezelése
- Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
- Szerződéskötések
- Anyag és eszközbeszerzések, kiadások

4

2016. évi tervezett ellenőrzések:

Sorszám

1

Az ellenőrzés
tárgya

A
pénzkezelési
tevékenység
ellenőrzése

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Annak megállapítása, hogy az
Önkormányzati Hivatalnál a
pénzkezelési tevékenység a
jogszabályi előírásoknak, illetve a
hatályban lévő pénzkezelési
szabályzatnak megfelelően történik
e. Biztosított- e a tulajdon védelme,
érvényesül e a bizonylati rend és
okmányfegyelem.
2016. 02. hó

Azonosított kockázati
tényezők (itt elegendő
a kockázatelemzési
dokumentum
vonatkozó pontját
megadni)

Pénzkezelés
Jogszabályi
változások

Az ellenőrzés
típusa

ellenőrzött
időszakot
illető teljes
körű, tételes
ellenőrzés

Az ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Szervezési ,
Jogi és
Pénzügyi
Osztály

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

2016.
04. hó
1nap

Sorszám

2

Az ellenőrzés tárgya

Bizonylati rend,
okmányfegyelem
ellenőrzése

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Annak megállapítása, hogy a
banki
pénzforgalom
bonyolított
kiadások,
bevételek bizonylatolása során
betartásra kerülnek – e a
számviteli törvény valamint
annak költségvetési szervekre
vonatkozó kormányrendelete,
illetve az ÁHT és végrehajtási
rendeleteinek előírásai. A
kötelezettségvállalás,
érvényesítés,
utalványozás,
ellenjegyzés és a szakmai
teljesítés
igazolása
megtalálható-e
a
bizonylatokon.
2016. 01-10. hó

Azonosított
kockázati tényezők
(itt elegendő a
kockázatelemzési
dokumentum
vonatkozó pontját
megadni)

Jogszabályi
változások

Az ellenőrzés típusa

Az
ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

kockázatelemzésen
alapuló, legalább 3
időszakból vett
mintavételes
ellenőrzés

Szervezési,
Jogi és
Pénzügyi
Osztály

2016.
11. hó

1 nap

Sorszám

3

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzési
nyomvonalak
alkalmazhatóságának
ellenőrzése

Az ellenőrzés célja,
módszerei,
ellenőrizendő időszak

A szervezeti
egységek
ellenőrzési
nyomvonalai
biztosítják-e az
irányítási és
ellenőrzési
folyamatok
nyomon követését
és a folyamatok
utólagos
ellenőrzését?
2016. 04-06. hó

Miskolc, 2015. november 26.

Azonosított kockázati
tényezők (itt
elegendő a
kockázatelemzési
dokumentum
vonatkozó pontját
megadni)

Az ellenőrzés típusa

Önkormányzati
feladatok
átrendeződése

Dokumentumok,
nyilvántartások
ellenőrzése,
helyszíni
ellenőrzés

Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

Az
Önkormányzati
Hivatal
valamennyi
szervezeti
egysége

2016.
III.
negyedév

1 nap

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi módosított közbeszerzési tervének
elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2015. évi módosított közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

2.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen

A Közgyűlés elrendeli a 2015. évi módosított közbeszerzési terv Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal

Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke
Melléklet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 -"A 2014-2020
programozási időszakban a megyei fejlesztések
előkészítése,
összehangolása
az
Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az
érintett operatív programok lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt keretében a megye 7
komplex programmal fejlesztendő járásában
(Cigándi, Edelényi, Encsi, Mezőcsáti, Ózdi,
Putnoki, Szikszói Járás) térségi fejlesztési
stratégia kidolgozása. A térségek szükségleteinek
azonosítása, az együttműködés, a fejlesztési
igények összehangolása, középtávú stratégia
kidolgozása.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerinti Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén megyében” a modul keretében megyei
felzárkóztatási terv készül, a megye hátrányos
helyzetű térségeiben a magas munkanélküliség,
a
megyére
jellemző
aprófalvas
településszerkezet, szükségessé teszi az egyedi
oktatási, szociális, munkába állást segítő
program kidolgozását.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „"A 2014-2020
programozási időszakban a megyei fejlesztések
előkészítése,
összehangolása
az
Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az
érintett operatív programok lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt keretében a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
honlapjának
funkcionális
és
vizuális
megújítása.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 2014-2020
programozási időszakban a megyei fejlesztések
előkészítése,
összehangolása
az
Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az
érintett operatív programok lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt keretében a 20072013programozási
időszak jó projekt
megvalósítási gyakorlatainak összegyűjtése
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében,
ezek
bemutatása szakmai konferencián, valamint

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
megvalósításához szükséges megyei fejlesztési
dokumentumok kiegészítése és a szükséges
módszertan kidolgozása”.

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
megvalósításához szükséges projektmenedzsment

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 2014-2020
programozási időszakban a megyei fejlesztések
előkészítése,
összehangolása
az
Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az
érintett operatív programok lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt keretében a megye
településeinek végiglátogatása, a jövőbeni
projektgazdák
projektötleteinek
aktuális
állapotában való összegyűjtése, tipizálása a
megfelelő operatív programba való besorolással
és feltöltése az önkormányzat megújuló
honlapjára a monitoring és pályázatfigyelő
rendszerbe.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 2014-2020
programozási időszakban a megyei fejlesztések
előkészítése,
összehangolása
az
Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az
érintett operatív programok lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt keretében az
önkormányzat
honlapjának
megújításához
kapcsolódóan
megvalósuló
adatbázis
feltöltéséhez szükséges adatok, a megye
valamennyi településének aktuális társadalmi,
gazdasági és környezeti állapotát tartalmazó

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

videofilmen és kiadványban.”

tevékenység ellátása”

adatok összegyűjtése, feltöltése.”

Miskolc, 2015. november

A 2015. évi módosított közbeszerzési tervet jóváhagyta: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 53/2015. (XI. 26.) határozata.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel történő megállapodás megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel történő megállapodás megkötésére
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagja marad az Eger
Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnek, amelynek céljai megvalósítását,
működését 2011. évtől kezdődően évi 50.000,- Ft megfizetésével támogatja.

2.

A Közgyűlés hozzájárul a határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodás megkötéséhez.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Együttműködési megállapodás aláírására, és az abban
foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

4.

A Közgyűlés felkéri a Hivatalát, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról és a végrehajtáshoz
kapcsolódó intézkedések megtételéről.

Felelős:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal, illetve értelem szerint

Határidő:

Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke
Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről: az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
(székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9., képviselője: Pataki Sándor elnök),
másrészről: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér
1., képviselője: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke) - együtt: Felek között,
az alábbi feltételekkel:
I.

Jelen együttműködési megállapodás az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület (a továbbiakban: Eger Térsége TDM Egyesület) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) együttműködésének alapelemeit rögzíti.

II.

Érvényessége a megállapodás megkötésétől határozatlan ideig tart.

III.

Az Eger Térsége TDM Egyesület működési elvei az alábbiak:

Általános célok

Modern és erős civil turisztikai szakmai szövetség, térségi desztinációs érdekképviseleti szervezet és
szakmai együttműködési hálózat létrehozása, valamint hatékony, eredményes működtetése, mely
alapvetően az eddig megszokotthoz képest új és más logikára épülve, hatékonyan szolgálja a térségben
működő helyi TDM szervezetek és a térség turizmusának 21. századi fejlődését, nemzetközi és hálózati
versenyképesség fokozását, folyamatos szervezeti megújulását, a turisztikai együttműködés, az innovációs
és a desztinációs szemlélet erősödését.
Az Eger Térsége TDM Egyesületbe azokat a helyi TDM szervezeteket, önkormányzatokat, gazdasági és
civil szereplőket, fejlesztési, oktatási és kutatási intézményeket, szakmai és média partnereket,
támogatókat kívánja összefogni (szakterülettől függetlenül), akik
 közösen szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes turizmusért, folyamatos megújításáért
és nemzetközi versenyképességéért,
 egyetértenek a TDM elvével és a turisztikai desztinációk stratégiai fejlesztésével,
 a térségi turizmus előtt álló lényegi kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és szervezeti
megújulást, a professzionális, modern menedzsment szemlélet és stratégiai gondolkodás
meghonosítását, a piacorientált hatékonyság javítását, a hálózati együttműködés erősítését,
továbbá az innovációs képesség, a fenntarthatóság és a vendégorientációs szemlélet erősítését,
valamint támogatják az elmozdulást ebbe az irányba.
Az Eger Térsége TDM Egyesület további fontos teendője, hogy a térség turizmusának érdekeit
érvényesítse olyan hazai és nemzetközi testületeknél és szervezeteknél, amelyek a turizmus vagy a
turizmushoz közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódó területen fejtik ki tevékenységüket. Fenti célból az
Eger Térsége TDM Egyesület – önállóságának fenntartása mellett – összefog és együttműködik más
szervezetekkel.
Kiemelt célok:
 A térség turisztikai szereplőinek desztinációs szemléletű és területi elvű összefogása, szakmai
együttműködési hálózatba szervezése.
 A térség és desztinációs menedzsment szervezeteinek szakmai képviselete, érdekérvényesítés,
közös marketing és a partnerség biztosítása érdekében.
 Szakértői támogatást nyújt korszerű térségi turizmuspolitika, a térségi marketing és promóció, a
turisztikai fejlesztési, támogatási és innovációs politika kialakításában és részt vesz annak
megvalósításában.
 Az idegenforgalmi szolgáltatások (utazási csomagok) értékesítésének támogatása.
 A térségi turizmus folyamatos szemléleti, szervezeti és innovációs fejlesztése.
 A TDM-hez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás képviselete és népszerűsítése; gyors és
hatékony, valós értékcserére épülő szervezet létrehozása, és ennek biztosításához szükséges 21.
századi információs platform megteremtése és az információáramlás biztosítása.
 A vendégek és vendégéjszakák számának növelése a térségben, szem előtt tartva a fenntartható
turizmust.
IV. Az együttműködési megállapodás tárgya
1. Felek a fent leírt célokkal egyetértenek és megállapodnak abban, hogy azok megvalósítása érdekében
együttműködnek, a célok megvalósítására irányuló tevékenységeikről egymást tájékoztatják.
2. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a megyei területfejlesztési tervdokumentumok tervezése
során – figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
rendelkezéseire – együttműködik az Eger Térsége TDM Egyesülettel.
3. A Megyei Önkormányzat a megyei fejlesztési tervek turisztikai fejezete tartalmi meghatározása során
biztosítja az Eger Térsége TDM Egyesület bevonását a társadalmasítás folyamatába.
4. A Megyei Önkormányzat tájékoztatja a megye településeinek polgármestereit és szakembereit a
megyét érintő aktuális turisztikai információkról, fejlesztési, pályázati lehetőségekről.
5. A Megyei Önkormányzat támogatja a térségi szintű turisztikai marketing tevékenység hatékony és
eredményes megvalósítását.

6.

A Megyei Önkormányzat igény esetén koordinációt biztosít szakmai egyeztető fórumok (turisztikai
kerekasztal, turisztikai konferencia) létrejöttéhez és működtetéséhez, közreműködik a térséget
népszerűsítő kiadványok (pl. szálláshely katalógus, rendezvénynaptár) terjesztésében, segíti a térség
kínálatának megismertetését.

V.
1.

Fejlesztési- és működési hozzájárulás meghatározása
A Megyei Önkormányzat a jelen megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításához 2011.
évtől kezdődően évi 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint összegű támogatással járul hozzá, melyet a
tárgyév április 30-ig utal át az Eger Térsége TDM Egyesület K&H Banknál vezetett 1040114150526571-82821006 számú bankszámlájára.
Felek megállapodnak abban, hogy a 2011-2015. évekre vonatkozó hozzájárulás összegét, 250.000,Ft-ot, azaz Kettőszázötven-ezer forintot a Megyei Önkormányzat legkésőbb 2015. december 15-ig
utal át az V.1. pontban megjelölt számú számlára.

2.

VI.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
1. A megállapodás során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében egymást értesítik az
érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra kiható minden lényeges adatról, tényezőről és
körülményről.
2. Felek a megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, a Felek érdekkörébe tartozó információkat
kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a másik Fél írásbeli
hozzájárulásával hozhatják.
3. Felek a megállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a megállapodás teljesítése során keletkező
véleménykülönbségek fennállta esetén a vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások, kölcsönös
egyeztetések útján rendezik, és csak ezek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Jelen megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Miskolc, 2015. ……………. hó …..nap
………………………………..
Pataki Sándor
elnök
Eger Térsége Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Egyesület

………………………………..
Török Dezső
a Közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Záradék:
Az Együttműködési megállapodást a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése az 54/2015. (XI. 26.) határozatával
elfogadta.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
(a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány

kizárólag a 2015. október 16-18. napja között, „Édes anyanyelvünk” elnevezéssel megrendezett
rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 1.
melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

3.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a támogatás
felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány (3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u.
268.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány
kizárólag Széphalmi Jurkó László iparművész, Miskolc Megyei jogú Város alkotó ösztöndíjasa 2015.
október 23. napján, Gelej községben megrendezett „Emlékezzünk a 100 éve kitört I. világháború hősi
halottaira, valamint a közelgő halottak napjára tekintettel a II. világháborúban elhunytakra is” című
kiállítása költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 1.
melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyarországi Légimentésért Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3516 Miskolc, Pesti út 76.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag
a 2015. szeptember 19. napján, Miskolcon megrendezett „…Hogy mások élhessenek” elnevezésű
rendezvény és a „Miskolci légimentés 15 éve” című fotókiállítás költségeinek fedezetére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
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3.
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A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a támogatás
felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen
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