Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-552-3/2008.
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Távol maradt: Benedek Mihály, Bodnár László, Bráz György, dr. Csiba Gábor, dr.
Koleszár Lajos, Szitka Péter, Sztupák Péter önkormányzati képviselő (az aláírt
jelenléti ív alapján).
Állandó meghívottként jelen van Bordás Géza a cigány, Poros Andrásné a lengyel,
Minyóczki Bertalan a ruszin területi kisebbségi önkormányzat elnöke, valamint dr.
Lange László, a német területi kisebbségi önkormányzat képviselője.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, az Igazgatási és Jogi
Főosztály vezetője, Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Hideg Imre,
az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda
főosztályvezetője, Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztály vezetője, Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője, Pelcz Gábor és
Koleszár Gábor, a Területfejlesztési, Közbeszerzési és Vagyonkezelési Főosztály
osztályvezetői, Dr. Sáfrány Borbála, az Igazgatási Osztály vezetője, Simon Gáborné
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informatikai ügyintéző,
hangfelvevő.

Végh

Istvánné

jegyzőkönyvvezető,

Szankai

István

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tisztelettel köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének tagjait,
köszöntöm dr. Vereckei Csaba rendőr-főkapitány urat, a hivatal dolgozóit, a sajtó
képviselőit.
A 2008. év áprilisi ülésünket megkezdjük.
Kérem a képviselőtársakat, hogy a szavazógépeket kapcsolják be, s jelenléti
szavazással szeretném a határozatképesség megállapítását megerősíteni. A jelenléti
ívet 52 fő képviselőtársunk írta alá.
Szavazás után megállapítom
48 képviselő tartózkodik a teremben, a
közgyűlés határozatképes.
Kérdezem a képviselőtársakat, a frakciók vezetőit, hogy a meghívóban írásban
kiküldött napirendi pontokhoz kapcsolódóan van-e kérdés, van-e más javaslat a
napirendi pontok felvételéhez? Nincs jelentkezés.
Engedjék meg, hogy a napirendekkel kapcsolatban az alábbiakat mondjam el:
Ma reggel került kiosztásra a
• Javaslat a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokra
pályázatok benyújtására című előterjesztés.
Ennek indoka az, hogy négy-öt nappal ezelőtt jelent meg a pályázati felhívás, s ezért
az írásbeli kiküldésnél ezt nem tudtuk még megtenni.
A szociális intézmények módszertani központját meghirdette a kormányzat, változott a
jogszabály. Nem a megyei önkormányzat jelöli ki az intézményei közül a módszertani
központot, hanem a regionalizálás felé haladva megpróbálnak más rendszert
kialakítani, illetve a minisztérium fogja meg kijelölni a módszertani központ
intézményét. Ezért van itt az a kiosztott napirend, melynek címe:
• Javaslat az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény
pályázatának támogatására.
Ez a pályázat tulajdonképpen a jelen állapotot kívánja fenntartani, hiszen jelenleg is az elmúlt évekhez hasonlóan - az encsi intézmény volt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a szociális intézmények között a módszertani intézmény.
Javasolom napirendre a felsorolt napirendeket felvenni, illetve úgy tudom, kiosztásra
kerültek még anyagok, amik benn vannak a rendszerünkben.
Kérem, ha elfogadják a napirendi pontokat a két módosítással, az igen gomb
megnyomásával tegyék lehetővé, hogy elkezdjük a munkát.

3

Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
49 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a napirendeket elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
46/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. április 24-i ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Beszámoló

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

2007.

évi

2. Javaslat

2008.

évi

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 14.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a megyei szociálpolitikai kerekasztal tevékenységéről, és javaslat a

megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló 8/2004. (IV. 30.) Kgy.
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat

a Demján Sándor Alapítvány esélyteremtő programjához való
csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

5. Javaslat a hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett

pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés aljegyzőjének kinevezésére

Előterjesztő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

7. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2007. évi belső ellenőrzési terv

végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállítása létrehozásához támogatás

iránti kérelem benyújtására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

húsz általános belgyógyászati aktív ágyának a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház
által történő működtetésének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokra

pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény

pályázatának támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Egyebek

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Első napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007.
évi költségvetésének teljesítéséről.
Ez az az előterjesztés, amely a közelmúltról beszél; az elmúlt esztendő pénzügyi
helyzetének a végső formája. Ennek megfelelően az elmúlt esztendő rendeletéről és a
mostani megalkotásánál mindig kikértük a Megyei Önkormányzat könyvvizsgálójának
véleményét. Ez írásban megérkezett. Köszöntöm Fekete Tibor urat, s kérdezem, most
van-e szóbeli kiegészítés a részéről? Nincs.
Az írásbeli anyag rendelkezésére áll a közgyűlés tagjainak.
Az elmúlt évi költségvetésre vonatkozó - azt kellene mondani, hogy örömteli, de
igazából a gondokkal teli – előterjesztést kapott az önkormányzat minden tagja, s
minden bizottsága is természetesen megtárgyalta. Ezt Önök is látták, akik itt a
közgyűlés munkájában részt vettek, hogy nem a legkönnyebb időszakot zárta a megyei
önkormányzat a 2007. évben. Ha arra gondolunk, hogy munkahelyeket kellett
megszüntetnünk az egészségügy átalakítása következményeképpen, hiszen csökkentek
az ágyszámaink, az aktív ágyszámok. Ennek megfelelően voltunk kénytelenek ebben
csökkentést eszközölni.
A másik ilyen komoly gondunk volt – ami nem volt jellemző, s igazából azt kell
mondanom, hogy talán nem is volt elég gyakorlatunk benne, nem mintha ez jó lenne,
ha ebben majd gyakorlatunk lenne - a hitel nélküli vagy a hitellel való gazdálkodás.
A hitel az nem egy előrevivő dolog volt, hanem egy kényszer dolog volt ilyen
értelemben, hiszen a napi működésre is hitelre volt szükségünk. A 2007. esztendőben
olyan mértékűen csökkentek a fejkvóta kiszámítás alapján a támogatások, amelyek az
egyéb összegekben – elsősorban az energia költségekre tudok gondolni – olyan
mértékűen megemelte a működés költségeit, hogy nekünk erre már az állami
költségvetésből megkapott összegek nem voltak elegendőek, ezért folyamatosan
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hitellel voltunk kénytelenek gazdálkodni. Ennek a kivédésére – ha nem is úgy hívjuk,
végeredménye ugyanez – de kötvénykibocsátás, amiről tudunk beszélni. Valamilyen
szinten egy kényszerintézkedés ilyen értelemben, hogy a működőképesség fenntartása
megtörténjen.
A működési feltételekre vonatkozóan minden intézmény működése biztosított volt.
Vannak bizonyára olyan gondolatok, hogy vajon mit teszünk azért, hogy az
intézmények működtetése olcsóbb legyen, milyen szervezeti változásokat hajtunk
végre, amelyek olcsóbbá teszik a működést. Minden olyan változás az kényszer szülte
változás, nem hiszem, hogy a jelenlegi struktúránkban - mi szokott ilyenkor
előfordulni? – összevonunk, „Uram bocsá’” elbocsátunk, s ennek a következménye
pedig azon kívül, hogy majd egyszer megjelenik talán „forintálisan” a spórolás, az,
hogy a szolgáltatás színvonala terén – ha úgy nézzük, mint a magyar gazdaság jelen
helyzetét, hogy 1 %-os a növekedés - magyarul stagnálás van. Már néha ez is egy jó
eredmény, mert úgy látszik, hogy bizonyos értelemben csúszunk vissza. Tehát
tudomásul kell vennünk, hogy ahonnan embereket és ahonnan pénzt veszünk ki a
rendszerből, nem lehet a jelen, a mi általunk nyújtott szolgáltatásokban nem lehet
olyan mértékűen javítani, mint amilyen mértékűen esetlegesen jogszabályok előírják,
akár pedig a mi elvárásaink meglehetnek akár az intézmény felé, akár a hivatalunk
felé.
Feladatainkat igyekeztünk elvégezni, s ez a feladat elvégzés az elmúlt esztendőben megörökölve még az előző önkormányzati vezetéstől azokat a lehetőségeket, értve
alatta az alsózsolcai levéltárnak a megfelelő kivitelezését, értve alatta épp a tegnap
átadott Magyar Nyelv Múzeuma lehetőséget – amelyben átnyúlók voltak, tehát a
2006. október előtti önkormányzati vezetés idejében voltak az állami források
biztosítva, s ehhez kellett nekünk még plusz forrást az önkormányzati költségvetésből
biztosítani.
Ezek a felújítások megtörténtek, a szociális intézményeknél szintén megtörténtek a
felújítások az elmúlt esztendőben, amelyek helyesek voltak egyébként azt gondolom,
céljaikban; hiszen ezek az energiatakarékos szolgáltatások színvonalán javító
beruházások voltak; de hát pénzbe kerültek.
Ezek a főbb gondolataim itt, ebben a dologban. A legjobb az lenne, hogyha ez a
költségvetési beszámoló nem mínuszokról szólhatna, de úgy látom, hogy sajnálatos
módon, ez a 2008-as esztendőnket is kíséri. Akkor ha 2007-ről beszélünk, jó lenne,
hogy azzal az évvel el is szállt ez a gondolkodás és az önkormányzati finanszírozás
olyan mértékű, hogy esetleg a mi ügyetlenkedésünk – értem alatta a jelenlegi politikai
vezetés ügyetlenkedése- lehetne az, hogy itt a gazdálkodásunk mínuszban van.
Bizonyára lesznek olyan mondatok, amelyek azt mondják, igen, benne vagyunk.
Remélem, hogy lesz olyan is, aki azt mondja, hogy nem csak mi vagyunk benne.
A legnagyobb szörnyűség az, hogy a 2008-as költségvetés elfogadásánál is ezeket az
alapkoncepciókat láttuk; megvonásokat, megszorításokat, és ilyen alapon nem tudjuk
azt mondani, hogy ez a gondolkodás eltűnt volna; bizonyos diszkriminatív
intézkedések a megyei önkormányzatokkal szemben, amit nem nagyon tudunk
elfogadni, nem nagyon tudjuk megérteni. Az Alkotmányban szereplő megyei
önkormányzatoknak nemcsak feladataikat, hanem lehetőségeiket is megvonják.
Érthetjük ezt most a szakképzésre, s ilyen értelemben érthetjük azt az akkor egységes
álláspontot, hogy az esélyegyenlőségi irodáknak a működtetését, amelyet a
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minisztérium finanszírozott, azt is meg kellett változtatni, s átjuttatni olyan helyre,
ahol nem az ellenzéki vezetésű önkormányzat van. Azért mondom; nemcsak
feladatokat vesznek el, hanem lehetőségeket is vesznek el ilyen értelemben tőlünk.
Lásd pályázati rendszereknél bizonyos eseteknél a megyei önkormányzatnak a
kizárása.
Ezzel együtt ilyen a gazdasági helyzetünk; a működőképesség megvolt, megvan, erre
az esztendőre is, szeretném Önöknek ezt ismételten kijelenteni.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését abc-sorrendben.
Tóth József Sándor az Egészségügyi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Riz Gábor, az Európai Integrációs Bizottság elnöke
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s 6 igen egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
javasolja a közgyűlésnek megvitatásra és elfogadásra.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
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Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
A bizottság a beszámolót megtárgyalta, 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság április 22-i ülésén tárgyalta meg a 2007. évi költségvetés teljesítéséről
szóló előterjesztést. A bizottság 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés bizottságai általánosan támogatták, illetve a szavazatoknál az igen mellett
inkább tartózkodó szavazatok voltak.
A frakciók vezetőinek, a közgyűlés tagjainak van módjuk arra, hogy elmondják a
véleményüket a 2007. évi gazdálkodásról.
Ki az, aki hozzá kíván szólni az első napirendi ponthoz, a 2007. évi gazdálkodás
lezárásához? Nem látok jelentkezőt.
Ezek szerint a bizottsági ülések „kimerítőek” voltak, mindenki megkapta a
tájékoztatást, ami Önöknek szükséges volt a döntéshozatalhoz.
Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló
előterjesztés rendelet-tervezetéről mondjanak véleményt.
Az elfogadást az igen gomb megnyomásával jelezzék.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 6 nem szavazattal, 14 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2008. (IV. 25.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2007. évi zárszámadásának elfogadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének végrehajtását
44.501.597 eFt bevétellel,
(1., 3.1. sz. melléklet)
41.222.188 eFt kiadással,
(2-5. sz. melléklet)
2.929.571 eFt tárgyévi pénzmaradvánnyal, ( 7. sz. melléklet)
48.527 eFt tárgyévi vállalkozási eredménnyel ( 7. sz.melléklet)
hagyja jóvá.
2. §
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
− a megyei intézmények fenntartására,
működtetésére, felhalmozására
(3.2. sz. melléklet)

35.944.877 eFt

− a Megyei Önkormányzati Hivatal által
teljesített felújítási kiadások feladatonként,
beruházási feladatok
célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet)
− a Megyei Önkormányzati Hivatal által
fizetendő működési kiadásokra
(5. sz. mellékletek)
ebből:
átadott oktatási feladat után fizetendő
hozzájárulásra
– a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
– Hiteltörlesztés összege

2.401.435 eFt
2.552.132 eFt

9.860 eFt
4.341 eFt
319.403 eFt

összeggel hagyja jóvá.
3. §
Céltámogatás maradványa
TERKI, CÉDE támogatás maradványa

17.342 e Ft
29.698 eFt
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4. §
Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a
9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmény
kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet
szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes
körű vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet
szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
5. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006 évi zárszámadásának
elfogadásáról szóló 5/2007. (IV.27.) rendelet,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II.23) rendelet,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 3/2007. (III. 30.) rendelet,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 6/2007. (IV. 27.) rendelet,
e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 7/2007. (VI. 8.) rendelet,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 10/2007. (VII. 13.) rendelet,
g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23) rendelet módosításáról szóló 12/2007. (IX. 11) rendelet.
h) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 14/2007. (X. 25.) rendelet,
i) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 17/2007. (IX. 29.) rendelet,
j) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007 évi költségvetéséről szóló
1/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 14.) rendelet.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 14.) rendelet módosítására.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Tóth József Sándor az Egészségügyi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s 9 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a rendelet-tervezetet.
Riz Gábor, a Európai Integrációs Bizottság elnöke
A bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 egyhangú igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta, s 6 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek a
rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
A bizottság 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a közgyűlésnek.
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Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a rendelet-tervezet elfogadását
ajánlja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság a 2008. évi rendelet módosítást 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés frakcióvezetőinek, a közgyűlés tagjainak van módja arra, hogy elmondják
a véleményüket. Tessék. Úgy látom, a második napirendi pontban is a bizottsági
tárgyalások, amelyekről úgy tudom Főosztályvezető asszonytól, hogy alaposak voltak,
s kérdésektől nem mentesek, az elegendő volt.
Innentől kezdve arra szeretném kérni a közgyűlés tagjait, hogy a 2008. évi
költségvetést módosító rendelet elfogadásáról döntsünk.
Aki támogatni tudja a 2008. évi költségvetés módosítását és az erről szóló rendelettervezetet, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 1 nem szavazattal, 20 tartózkodás
mellett a minősített többség szabályai
szerint a költségvetés módosító rendelettervezetét elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2008. (IV. 25.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II. 14.) rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 14.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

37.484.797 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat
megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
2. §
Az R. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

41.630.980 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből
a)

b)

A megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási
kiadások feladatonként, beruházási feladatok
célonkénti kiadási előirányzata
(4.sz. melléklet részletezése szerint)

34.462.583 eFt

2.330.490 eFt

c)

Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadások
3.336.267 eFt
(5. sz. melléklet szerint)

d)
e)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

10.811 eFt
1.490.829 eFt
1.286.762 eFt
204.067 eFt

(3) 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi
jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési
létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.”
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3. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 1.146.183 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye, és 3.000.000 eFt összegben a kötvénykibocsátásról intézkedjen.”
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Harmadik napirend: Tájékoztató a megyei szociálpolitikai kerekasztal
tevékenységéről, és javaslat a megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról
szóló 8/2004. (IV. 30.) Kgy. rendelet módosítására.
Négy bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a rendelettervezet elfogadását.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s 7 igen egyhangú szavazattal ajánlja
elfogadásra a testületnek.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Aki kérdéssel, véleménnyel kíván élni a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról
szóló 2004. évi rendeletünkhöz kapcsolódóan, az tegye meg. Nincs jelentkezés.
A megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozása megtörtént 2004-ben, most a
működéséről szól a kiegészítés.
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Aki támogatja a rendelet-tervezetet, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
32 igen, 0 nem szavazattal, 19 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2008. (IV. 25.) rendelete
a megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló 8/2004. (IV. 30.)
rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló
8/2004. (IV. 30.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1)

A Rendelet megnevezése a következők szerint módosul:
„a megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről”

(2)

A Rendelet 1. § (5) bekezdése hatályát veszti.
2. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Negyedik napirend: Javaslat a Demján Sándor Alapítvány esélyteremtő
programjához való csatlakozásra.
Ez a program Önök előtt is bizonyára ismert legalábbis a sajtó hírt adott róla. BorsodAbaúj-Zemplén megyében, illetve ezt megelőzően mintegy jó félévvel hamarabb
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Demján Sándor Alapítvány támogatni kívánja
azokat a kistérségeket, ahol a gyermekek óvodába, illetve iskolába járását úgy
gondolja, hogy segíteni kell. Ez az alapítvány már számos egyetemmel kötött
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együttműködési megállapodást és szociálisan indokolt helyzetben támogatja a felső
fokú oktatási intézményekben tanulókat.
Amennyire látjuk és amennyire Demján úr ebben a dologban mint az alapítvány
létrehozója is megnyilatkozott már többször - akár a televízió vagy sajtó útján
hallhattuk - kívánja támogatni azokat a nehéz helyzetben lévő családokat, s azokat a
tehetséges fiatalokat, hogy minél többen jussanak el odáig, hogy ha nem a felső fokú
intézményekben lévő támogatásait fogja kihasználni ennek az alapítványnak, akkor
tudjon szerezni egy jó szakmát, jusson el oda az élete során, hogy a magyar
társadalomnak dolgozója legyen és befizetője legyen – ilyen értelemben.
Ez az alapítvány először Nyírbátorban kezdte meg a tevékenységét, ott már
eredményekkel rendelkeznek. Egy kiválasztási folyamat során ez az encsi kistérség a
másik, amelyet Demján úr alapítványa támogatni kíván. Ennek a támogatásnak az
összege évente 200 millió Ft és öt éven keresztül, amennyiben a rendszer úgy
működik, ahogy a Demján Alapítvány elvárja. Tehát nincs megkülönböztetés, nincs
szegregáció és sok minden ilyen, amit a mai életben tapasztalunk. A rászorultság elve
alapján kapják meg a lehetőséget a szociális, illetve a tehetséggondozás részében.
Ez az az alapítvány, s erre vonatkozóan érkezett módosító indítvány.
Kérdezem Panyik József frakcióvezető urat, hogy kíván-e még kiegészítést tenni
ehhez? Az írásbeli anyag az ott van Önök előtt. Kérdezem, van-e kérdés, vélemény?
Négy bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 6 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra
ajánlja az előterjesztést.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság
A bizottság hosszas szakmai megbeszélést követően 14 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta az esélyteremtő programhoz történő csatlakozásunkat, s a közgyűlésnek is
elfogadásra javasolja.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a programot.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság a programhoz való csatlakozást 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem a közgyűlés tagjait, ki az, aki kérdéssel, véleménnyel kíván élni ezen
napirendi ponthoz? Farkas Félix és Kormos Dénes képviselőtársaink jelentkezését
látom. Tessék.
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Farkas Félix, a közgyűlés tagja
A felszólalásom a köszönetről szól. Örülök az ilyen kezdeményezésnek, hogy igen,
vannak még ebben az országban olyan emberek, olyan szerveződések, akik látják,
hogy ilyen szerveződésre szükség van. De sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam,
nem úgy mint a mai kormányunk, aki nem igazán törődik vagy foglalkozik ezzel a
kérdéssel. Ezt miért mondom? Azért, hogy anno, még az Orbán Viktor kormánya
idejében 1 milliárddal létrehozták a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt és
ösztöndíj formájában nagyon sok fiatalnak tudtak támogatást biztosítani ahhoz, hogy
iskolákat végezzenek el. Ez mára már sajnálatos módon úgy néz ki, hogy meg fog
szűnni, tehát nincs. Nincs egyetlenegy olyan lehetőség sem, ahol – mint ahogyan ez
most pont az ellenkezőjét mutatja - hogy lenne, hogy tudjanak oda pályázni. Úgy
hogy mindenféleképpen csak szeretném megköszönni ezt a lehetőséget és nyilván mi
is megteszünk azért mindent, hogy minél több hozzánk tartozó fiatal pályázzon ide és
lehetőség legyen megteremteni azt az esélyt számukra, hogy tovább tudjanak dolgozni.
De ha már itt tartunk, köszönet a közgyűlésnek is, hiszen a mi bizottságunkon
keresztül is tudunk biztosítani ösztöndíj formájában fiataloknak támogatást. Úgy hogy
mindenféleképpen mind a két részre szeretnék csak köszönetet mondani, s
természetesen javasolni elfogadásra a közgyűlésnek az előterjesztést.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Az előterjesztéshez is talán az előző felszólaláshoz: Nagyjából az ösztöndíj
programoknál az jellemző, hogy korábban a polgári kormánynál forráshiány miatt
jelentős elutasítások voltak az ösztöndíjakra, ösztöndíj pályázatokra és ezekre a
programokra fordítandó költség nagyjából a négyszerese annak az időszaknak, a
hátrányos helyzetű tehetség programokra vonatkozó nemzeti tehetség programnak a
költségvetése pedig nagyjából 110-szerese, tehát nagyjából ezek az arányok
érvényesek most.
Erről most én nem akarok vitát nyitni azért, mert az előterjesztés konkrétan erről az
alapítványról, az alapítványi támogatásról és az ehhez való csatlakozásról szól.
Az oktatási bizottsági ülésen a képviselőcsoportunk tagjai, képviselői az előterjesztést
támogatták. Ma látszik az, hogy az állami feladatok szerepvállalása mellett a civil
szféra is megmozdul ezekben az ügyekben. Ez úgy gondolom, helyes. Az európai
gyakorlat is ugyanez, hogy tulajdonképpen erőteljesen megjelenik a civil szféra
különböző társadalom-társadalompolitikai ügyek rendezésében.
Abban is egyetértünk, hogy a helyszín kiválasztása az alapító részéről jó, hiszen
valóban a megye olyan térségében valósulhat meg ez a program, ahol nagyon sok
rászoruló fiatal van, s ez a segítség működhet.
Tehát alapvetően a csatlakozást és a program befogadását támogatjuk mintegy
esélyteremtést bővítő kezdeményezést a megyében.
Nem volt talán vita; a bizottsági eszmecsere kapcsán elhangzott az, hogy a
rendelkezésre álló forrásnak egy jelentős részét - mintegy 3,5 millió Ft-ot elsősorban
működési költségekre adja, ennyit tervez az előterjesztés az alapítvány számára. A
feltett kérdésünkre adott válaszból kiderült, hogy ez egy egyszeri támogatásként jelent
meg, ugyanis azt vetettük fel, hogy bizony, a megyének vannak egyéb más olyan
térségei is, ahová most ha alapítványi támogatás nem is jut, de nyilván az ottani
kezdeményezéseket ebből az alapból célszerű segíteni annak érdekében is, hogy a
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kiírandó pályázati forrásokhoz hozzájussanak és valójában egy olyan feltételt
teremtsünk, hogy esélyük legyen a forrás bevonásra. Éppen ezért frakciónk az eredeti
előterjesztést, amit bizottsági ülésen is támogatott; hogy csatlakozzon a megyei
közgyűlés az alapítványhoz; egyszeri támogatásként az elkülönített alapból ezt az
összeget odaadja, támogatja.
Azt a módosító indítványt, ami kiosztásra került - hogy az 5 éven át folyamatosan
működjön, pontosan azért nem, mert egyéb térségeknek is jó lenne segítséget és esélyt
biztosítani - azt nem tudjuk támogatni, tehát tulajdonképpen az eredeti előterjesztést
igen, módosítással együtt már nem. Köszönöm.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja
Kormos Dénes frakcióvezető elmondott néhány számszaki adatot, én nem kívánok
ezekbe belebocsátkozni. Szeretnék viszont néhány, az alapítvány működésétől megítélésem szerint hasznos tevékenységétől eltérő - vagy azt kiegészítő gondolatot
megfogalmazni, olyat persze, ami szervesen kapcsolódik mindezen történethez. Csak
és azt szeretném mondani, hogy nem szeretnék itt kormány-időszakok közötti vitákat
lefolytatni, de ha már szó esett Farkas Félix képviselőtársam részéről e tekintetben egy
időszakról, akkor nem megyek túl messzire vissza, csak mondjuk tavalyratavalyelőttre, vagy épp az idei esztendőre. Azt szeretném érzékeltetni, hogy úgy
gondolom,
természetesen
az
egyesületi,
alapítványi
és
mindenfajta
kezdeményezéseken túl minden „színétől független” kormánynak is van feladata és
felelőssége az ilyen típusú feladatok tekintetében. Most hogy a példát jelenítsem vagy
szűkítsem mondjuk csak Észak-Magyarországra, azt kell, hogy mondjam, hogy az
elmúlt esztendőkben több ezer millió Ft – nem egy-két-három-öt-tíz-kétszáz -, hanem
több ezer millió Ft fordult meg pontosan annak érdekében, hogy az esélyek
különbségének a minimalizálása tekintetében eredményeket lehessen elérni. Jelen
időszakban ebben az esztendőben is több ezer millió Ft, tehát milliárd Ft-ok fordulnak
meg annak érdekében, hogy az esélykülönbségek minimalizálására sort lehessen
keríteni. Elengedhetetlennek tartom – még egyszer hangsúlyozom - mindegy a
kormányok „színe”. Ezen kérdéskör kezelése mind állami, mind alapítványi-egyesületi
és más formák támogatásán keresztül fontos.
Az én értékítéletem és értékrendem szerint tehát összegezve azt tudom elmondani,
hogy minden olyan típusú forrás, ami ezen problémák kezelése tekintetében
integrálható, az haszonnal bíró. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem, ki az, aki még hozzá kíván szólni a napirendhez? Nincs jelentkezés.
A napirendi ponttal kapcsolatban meghallgattuk a véleményeket.
Nem arról beszélve, hogy melyik kormány mennyit tett vagy mennyit nem tett,
tételezzük fel mindenkiről a jó szándékot. Itt most nem kormányról beszélünk; egy
magánszemélyről, aki létrehoz egy alapítványt abszolút jó szándékkal.
Nyírbátorban elkezdett, és keresett még egy kistérséget, s ebben a kistérségben találta
meg a támogatandót. Tudomásul véve azt, hogy nagyszerű dolog, ha a kormányok
különböző alapokkal vagy foglalkoztatási, oktatáshoz kapcsolódó források
biztosításával élnek.
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Kormos Dénes úrnak még nem a 2002-2006. ciklusban, hanem az azt megelőző
időszakban a kisebbségi ügyekkel kapcsolatban volt az a forrásbiztosítás, ami a
megyére vonatkozó volt a fiataloknak, ez létezik most is. Sajnálatos módon, az
önkormányzatok gazdasági helyzete, ami nem javult az utóbbi esztendőkben, az nem
tette azt lehetővé, hogy nyíljon ilyen értelemben ez, nagyságrendekkel. Nem tudom,
mikor lesz majd mindarra eredmény, hogy ezek jobban megjelenjenek azokon a
hátrányos helyzetű térségeken. De nem magunkat akarom ostorozni, akik ezzel
foglalkozunk itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, vagy akár ebben a „felső” három
megyében, mert világon mindenütt így van, hogy a fejlettebbek azok „ugrásszerűbben”
tudnak és inkább távolodik egymástól a fejletlenebb és a fejlettebb vidék az európai
gazdasági történetben is. Mindenütt ez történt. Tehát azért azt gondolom, hogy hasznos
dolog, ha nem csak állami forrásokat tudunk ebbe bekapcsolni, nemcsak uniós
forrásokat tudunk bekapcsolni, hanem a magántőke is látja azt a lehetőséget, hogy itt
partnereket talál, de alapvetően célszemélyeket talál a támogatásokra.
Először a módosító javaslatról kérem Önöket szavazásra kérni.
A módosító javaslat azt mondja ki, hogy 5 éven keresztül, ameddig a program tart 3,5
millió Ft-os támogatással ezt a programot megtámogatni és ilyen értelemben a
határozati javaslat 2. pontja is megváltozna. Ez az, amit Panyik József úr adott be
módosító javaslatként.
Kérem Önöket, aki támogatja a módosító javaslatot, az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 18 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a módosító javaslatot elfogadta,
tehát a határozati javaslat 1. és 2. pontja
módosul.
Az egész határozati javaslatot - amelyben van egy preambulum rész is - kérem, hogy a
módosító javaslattal együtt támogassák.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 0 nem szavazattal, 19 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot a módosító
javaslattal együtt elfogadta, s meghozta az
alábbi határozatot:
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47/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Demján Sándor Alapítvány esélyteremtő programjához való csatlakozás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Demján Sándor
Alapítvány esélyteremtő programjához való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat csatlakozik a Demján Sándor
Alapítvány kezdeményezéséhez, és az esélyteremtő, tehetséggondozó program 5
éves időtartama alatt (2008-2012) évi 3,5 MFt támogatást nyújt a feladatokat ellátó
Abaúj Polgáraiért Alapítványnak.
2008-ban a támogatás fedezetét a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 14.)
Kgy számú rendelet 5.1. sz. mellékletében a tehetséggondozásra fordítható 5 MFt
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. december 31.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (mint támogató) és az Abaúj
Polgáraiért Alapítvány (mint támogatott) közötti támogatási szerződésben kerüljön
meghatározásra, hogy a 3,5 MFt összegű támogatás a tehetséggondozó, esélyjavító
program személyi és dologi kiadásaira használható fel.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. május 15.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm a támogatást azon fiatalok nevében, akiket név szerint itt valószínűleg nem
fogunk tudni megnevezni, s nem is arról van szó, hogy név szerint említsük meg. Itt a
Demján Alapítványt tudjuk megemlíteni, akik úgy gondolták – s név szerint itt az
alapító – úgy gondoltak, hogy ilyen célra hoz létre alapítványt. Biztatjuk itt a világ
jobb részén élő embereket, hogy tegyenek, segítsenek ebben ilyen térségeket, hiszen az
így jobb helyzetbe kerülő fiatalok a magyar gazdaságnak lehetnek reményeink szerint
dolgozói.
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Ötödik napirend: Javaslat a hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására.
Az érintettek a nyílt üléshez hozzájárultak, bizottságok a napirendet tárgyalták, kérem
a bizottsági vélemények ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság az „A” határozati javaslatot 4 igen és 5 tartózkodás mellett nem támogatja,
a „B” határozati javaslatot pedig 4 nem és 5 tartózkodás mellett nem javasolja a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
„Egyszerűbbé tette” a bizottság a munkánkat.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az „A” változatot javasolja
elfogadásra a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 13 egyhangú igen szavazattal az „A” változatot javasolja a közgyűlésnek
elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés tagjainak van módja, alkalma elmondani a kérdéseiket, véleményüket.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nincs jelentkezés.
Egy bizottsági véleményben egyik pályázó sem kapott elegendő szavazatot a
döntéshez.
A másik két bizottságban az „A” határozati javaslat kapott támogatást.
Ezért először az „A” határozati javaslatot teszem fel szavazásra, mely alapján Beik
Tibort bízná meg a közgyűlés az intézményvezetői feladatok ellátásával 2008. május
1-től 2013. április 30-ig.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, ki az, aki az „A” változatot támogatja?
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
50 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a szakbizottsági javaslatot fogadta
el, s meghozta az alábbi határozatot:

21

48/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a hejőbábai Pszichiátriai
Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó
javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
A hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői feladatainak ellátásával
2008. május 1-jétől 2013. április 30-ig
Beik Tibort
bízza meg.
Illetményét 257 700 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. április 30.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Egyhangúlag támogatta a közgyűlés a pályázót. Innen kezdve Beik Tibornak van
módja, lehetősége 5 éven keresztül az igazán nagy feladatot jelentő hejőbábai
Pszichiátriai Otthonnak a vezetését ellátni. Jó munkát kívánva gratulálunk, s innentől
kezdve minden felelősségével - s reméljük, a közgyűlés támogatásával - tudja
végezni a feladatait.

A hatodik napirendi pontban szintén személyi kérdésről lesz szó.
A napirend címe: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
aljegyzőjének kinevezésére.
Tudjuk, hogy az előző közgyűlésünk egyikén Alföldi Lászlótól – aki betöltötte ezt a
pozíciót – nyugdíjjogosultsága miatt a közgyűlés a megbízást ilyen értelemben
visszavonta, s új pályázatot írt ki. Ezen pályázatra vonatkozó előterjesztés az ülés előtt
a közgyűlés tagjainak kiosztásra került.
Önök előtt van egy javaslat. A pályázatra vonatkozóan bírjuk a jelentkező
beleegyezését a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
A jelentkező a pályázatnak megfelelő. Két pályázat érkezett, egyet visszavontak, ilyen
értelemben ma a közgyűlés elé csak egy pályázónak az anyagáról, illetve a döntésben
egy pályázóról van szó; Dr. Lukács Irén, aki pályázta a megyei önkormányzat
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aljegyzői pozícióját. Állami és jogtudományi végzettséggel, illetve közgazdasági
végzettséggel rendelkezik. Köszöntöm itt a teremben.
Dolgozott a közigazgatásban hol gyámügyi téren, hol pedig a munkaügyi központ
keretein belül. A kiírt feltételeknek megfelel.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági
vélemény ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság a mai napon tartott rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést és 5 igen
szavazat és 5 tartózkodás mellett nem tudott többségi álláspontot kialakítani.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója,
véleménye a pályázóhoz, illetve a napirendi ponthoz? Van-e valaki, aki kérdezni
kíván, van-e, aki véleményt kíván mondani? Nincs jelentkezés.
Arról tájékoztatom a közgyűlést, hogy az aljegyzői pályázatra érkező két pályázóból
az egyik visszavonta pályázatát. Dr. Lukács Irén, aki érvényes pályázatot nyújtott be.
A feltételeknek megfelel, ilyen értelemben azt a javaslatot teszem a közgyűlés
tagjainak, hogy támogassák a kinevezést. A bizottság nem foglalt állást, hiszen azonos
mértékű volt a tartózkodó és a támogató szavazatoknak a száma.
Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával nevezzék ki
2008. május 1. napjától határozatlan időre Borsod-Abaúj-Zemplén megye
aljegyzőjének dr. Lukács Irént.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 0 nem szavazattal, 18 tartózkodás
mellett dr. Lukács Irént Borsod-AbaújZemplén
megye
Önkormányzata
aljegyzőjévé megválasztotta, s meghozta az
alábbi határozatot:
49/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés aljegyzőjének kinevezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a megyei aljegyző
kinevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. május 01. napjától
határozatlan időre megyei aljegyzőnek kinevezi
Dr. Lukács Irént.
2. A Közgyűlés Dr. Lukács Irén illetményét havi bruttó 510.000 Ft összegben
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. április 30.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Gratulálunk és jó munkát kívánunk Önnek.
Ezzel a kinevezési lehetőséggel egy kötelezettség is jár, ez pedig az eskütétel
kötelezettsége, hiszen május 1-től ha Ön itt dolgozik, az eskütétellel együtt tud munkát
végezni. Kérem, fáradjon ki a terem közepére, Képviselőtársaimat pedig arra kérem,
hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Az eskü szövegét a felolvasás után legyen kedves utánam mondani:
„Én, dr. Lukács Irén esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek.
Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom.
Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm.
Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül,
lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően,
pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva,
a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
érdekeinek szolgálatával teljesítem.
Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem,
s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és
anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.”
„Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm, Aljegyző asszony, ezzel Ön eleget tett eskütételi kötelezettségének.
Kívánunk Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzatánál jó munkát, jó
együttműködést a hivatallal, jó együttműködést a közgyűlés választott tagjaival.
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Hetedik napirend: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2007. évi belső ellenőrzési
terv végrehajtásáról.
Az elmúlt esztendő értékelésére, az első három hónapot követő közgyűlésen kerül sor.
Ma, már történt értékelés a költségvetésnél is. Az intézmények felügyeletével
foglalkozó bizottságok tárgyalták az anyagot, ők kaphattak tájékoztatást a belső
ellenőrzés által megállapított tényekről. Ennek megfelelően kérem a bizottságok
véleményét.
Tóth József Sándor az Egészségügyi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 15 egybehangzó igen szavazattal
egyhangúlag támogatja elfogadását.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
Bizottságunk 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és a
közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Baricska Jánosné, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Bizottságunk 14 igennel egyhangúlag támogatta és a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Török Dezső, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bizottságunk, mint szakbizottság, részletesen és alaposan tárgyalta az előterjesztést.
Véleményük, hogy precíz, pontos anyagot olvashattunk. 11 egyhangú igen szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztést.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság 9 egybehangzó igen szavazattal javasolja a határozati javaslatot
elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, ha kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben úgy gondolják, hogy a bizottsági egyhangú támogatások elegendőek,
akkor határozathozatalra kerül sor.
Aki egyetért a határozati javaslattal, az igen gomb megnyomásával jelezze.
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A szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
50/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozata
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2007. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 2007. évi
ellenőrzési terv végrehajtásáról és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2007. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról.
2. A Közgyűlés felhívja a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott
tapasztalatok kerüljenek hasznosításra a 2008. évi ellenőrzések lefolytatása során.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Nyolcadik napirend: Javaslat a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállítása
létrehozásához támogatás iránti kérelem benyújtására.
Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy a napirendi pont szükség szerinti kiegészítése
helyében a témáról beszéljek egy kicsit, illetve kiegészítsem. A tegnapi napon történt
meg a Magyar Nyelv Múzeumának Széphalmon történő átadása. Itt volt a Magyar
Köztársaság elnöke, Dr. Sólyom László úr, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
Vizy E. Szilveszter úr, illetve itt volt a Kazinczy család egyenes ági leszármazottja,
akit szintén Kazinczy Ferencnek hívnak, ő ………-ból jött ide, erre az alkalomra.
Hívtuk a közgyűlés tagjait, hívtuk országgyűlési képviselőtársaimat, hívtuk a környék
polgármestereit. Ez a program - akik annak idején is itt ültek a közgyűlésben
emlékezhetnek rá, hogy - a Tokaj-Hegyalja Világörökség Programban szerepelt, tehát
ilyen értelemben az abban résztvevő polgármesterek is jelen voltak. Az hagyján, hogy
itt voltak a tudománynak, az államnak és a családnak a képviselői, de a környékről is
több százan vettek részt (kb.: ezren). Ott volt - és ilyen értelemben legyen bármilyen
önkormányzati színezet - az előző vezetés, és a jelenlegi vezetés. Mindenki próbált
érte tenni. Ezt jó értelemben jelezték vissza az emberek, mert az ilyen nagyszámú
részvétel azt jelezte, hogy ez egy helyes döntés volt. Annak idején (2001. volt az
annak idején), Szamosvölgyi Péter polgármester úrral, valamint - ugyan most már nem
tagja közgyűlésünknek, de akkor tagja volt - Hörcsik Richárd úrral, alapkőletétel
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történt. Úgy jöttek össze a forrásaink, hogy most 2008. tavaszán kerülhetett sor az
átadásra. A pályázati forrás, és a mi támogatásunk arra volt elegendő, hogy maga az
épület megépülhetett. A belső tartalom erre vonatkozóan már szakmai, a politikusok
kivonultak és jöhetnek a szakemberek. A nyelvész professzorok, akik Magyarországon
különböző egyetemeken oktatják, vagy olyan közgyűjtemények vezetői, akik ezzel
foglalkoznak, és kívánnak őszre - Kazinczy Ferenc születésnapjához közel eső
időpontra - egy állandó kiállítást létrehozni. Szeretném most megköszönni minden
egyes szereplőnek, ki többet, ki kevesebbet, ki nagyon sokat, ki vehemensebben, ki
pedig csak a dolgát végezve dolgozott a pénz, a támogatások megszerzésében. A
kivitelezésben résztvevőknek és mindazoknak, akik itt a tegnapi napon – ahogy
mondani szokták – jelenlétükkel emelték az ünnep fényét. Azt hiszem, hogy
mindannyiunknak nagy-nagy öröm volt, hogy a megye gazdagodott egy ilyen
létesítménnyel, a Kazinczy Ferenc Mauzóleum mellett. Azt gondolom - és lehet ezt a
gondolatot tovább vinni - ilyen értelemben nem csak a megyének, hanem reményeink
szerint ez Magyarországnak, illetve ennél kiterjesztőbben, a magyar nemzetnek, a
magyar nyelven beszélőknek lehet nagy-nagy öröm. Természetesen mindenhez pénz
kell. Most pályázati források szerzésére kérjük a támogatást a megyei önkormányzat
tagjaitól. Az előterjesztés Önök előtt van. Egy kicsit talán többet szóltam a külső
körülményekről, de ez egy új intézmény. A Herman Ottó Múzeum hálózatában
szerepel, a Sátoraljaújhelyi Múzeumhoz kapcsolódóan. Az elmúlt esztendőkben is volt
támogató szándék, néha nem volt pénz, de a szándék megvolt. Most még nincs pénz,
de szeretnénk, hogy legyen, és ezt a támogatást szeretnénk Önöktől megkapni.
Három bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságunk a nemes cél érdekében benyújtandó pályázatot és a határozati javaslatot
8 igen egybehangzó szavazattal támogatja, s a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Baricska Jánosné, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, és 8 igen, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot támogattuk, s a közgyűlésnek is elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A támogatás iránti kérelem benyújtását bizottságunk 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodással
elfogadta, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm szépen a bizottságok véleményét.
Határozathozatalunk most csak azt a lehetőséget adja meg, hogy a pályázatot beadjuk.
Kérjük mindazokat, akik a döntéshozatal későbbi részében támogathatják a pályázatot,
tegyék azt meg. Tegnapi napon a Magyar Kormány képviseletében Schneider Márta
szakállamtitkár is jelen volt, aki az építés folyamán is figyelemmel kísérte a
létesítményt. Ő is támogatandónak tartja a múzeum állandó kiállításához szükséges
források megszerzését, amennyire a minisztérium keretein belül lehetséges.
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A közgyűlés tagjait kérdezem, ki az, aki szólni kíván?
Dr. Szamosvölgyi Péter: Az Egyebekben így, már nem kell szólnom a tegnapi napról,
illetve az előterjesztésről. Szeretném megköszönni Elnök úrnak, illetve a közgyűlés
minden tagjának azt a támogatást, ami az elnyert „Összefogás a Tokaji Világörökség”
című programhoz még szükséges volt, mert látható, tudható, hogy abból a forrásból
nem épülhetett volna meg. Kevés volt rá a pénz, így is. Azt hiszem, aki a tegnapi
napon jelen volt az ünnepségen, az jól érezte magát, volt minek örülni. Nem a
hétköznapokról szólt, hanem sokkal fennköltebb, de ugyanakkor valós gondolatokról,
a magyar jövőről. Vannak már kiállítások is, élő a múzeum. De azért, hogy leginkább
a fiatalokat meg tudjuk szólítani a magyar nyelvvel kapcsolatosan, ahhoz egy olyan
komoly tárlat kialakítására van szükség, ami a jelenlegi - inkább a számítógép felé
elmozduló - fiatalok számára szükséges, ami megérinti őket. Ennek kialakítása
elméletileg megvan, ahogy Elnök úr mondta, a gyakorlati rész következne, amihez
viszont tényleg forrásokra van szükség. Azt szeretném kérni a megyei közgyűléstől,
hogy ugyan úgy ahogy eddig, ciklusokon átívelően, politikától függetlenül támogatták
ezt a nemes gondolatot, a későbbiekben is tegyék ezt. Köszönöm szépen.
Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Köszönöm Szépen Polgármester úrnak. Budai Erzsébet képviselőtársunk kért szót.
Tessék parancsolni.
Budai Erzsébet, a közgyűlés tagja
Engedjék meg, hogy kivételesen személyes hangot üssek meg, mint a közgyűlésnek
magyar nyelv- és irodalom szakos tanára és kultúra területén dolgozó tagja.
Köszönetemet mondjam a Közgyűlés minden tagjának, az előző Közgyűlések
tagjainak is, és Sátoraljaújhely városának is azért, hogy ez létrejöhetett, és
természetesen mindenki másnak, aki ehhez bármilyen módon hozzájárult és segítséget
nyújtott. Ez példa nélküli nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Egy ilyen
kis- és elszigetelt nyelv, mint a mi nyelvünk, nagyon fontos, hogy a figyelem
középpontjába kerüljön, hiszen soha nem volt könnyű a mi népünknek és kultúránknak
megmaradnia az elmúlt évszázadok során. Ez nyilván ma sem könnyű egy globalizált
világban, de úgy gondolom, hogy mindannyiunk személyes életében is ez egy olyan
érték, ami nélkül nem ugyan azok lennénk akik vagyunk, hiszen a nyelvünk az,
amelynek a segítségével gondolkodunk, érzünk, kifejezzük magunkat. Ez mindenki
számára, a múlt generációi számára, a jelen generációi számára is egy nagyon fontos
dolog. Azért is nagyon fontos dolog, hiszen a modern technika fejlődésével nem csak a
magyar nyelv, hanem általában a nyelvek, elég nagy veszélynek vannak kitéve.
Nyilván egy ilyen kis nyelv, mint a mi nyelvünk, még inkább megérzi ezt. Ezért
nagyon fontos, hogy a fiatalok figyelmét erre minél inkább ráirányítsuk és
mindannyian próbáljunk meg ezért minél többet tenni. Azzal, hogy létrehoztunk egy
ilyen intézményt, egy lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyerekeket, fiatalokat – a
pedagógusok figyelmét nagyon szeretném erre felhívni – odavigyük. Fontos, hogy ez
ténylegesen egy zarándokhely legyen és olyan állandó kiállítás kerüljön ott
létrehozásra, ami segíti majd a mi munkánkat abban, hogy ezek a generációk lássák,
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hogy miért fontos ez, és hogy mi az ő feladatuk ebben. Eddig is nagyon sokat jelentett
Széphalom a Mauzóleum miatt, és Kazinczy Ferenc sírja miatt, így még inkább ennek
az egész ügynek a központjává válhatott. Olyan létesítmény került átadásra, ahol van
arra is lehetőség, hogy konferenciákat, képzéseket lehessen ebben a témában tartani.
Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy próbáljanak ilyeneket szervezni,
keresni a múzeumot, hogy ez egy élő, organikus létesítmény legyen. Tehát senki ne
úgy élje ezt meg, hogy bezártuk egy múzeumba a nyelvünket, hanem úgy, hogy egy
múzeum segítségével nyitottuk ki minden magyar számára a lehetőséget arra, hogy a
magyar nyelv ápolásában minél többet tudjon tenni. Kérek mindenkit arra, hogy éljünk
is ezzel a lehetőséggel. Mindenki a maga területén és lehetőségei szerint. Még egyszer
nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben bármilyen módon is
feladatot vállalt. Köszönöm szépen Elnök úr.
Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
A Közgyűlés tagjait kérdezem, van-e még, aki kíván a témában megszólalni? Nem
látok jelentkezőt a képviselőtársaim részéről. A határozati javaslat elfogadását
szeretném kérni.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
50 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
51/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozata
Tárgy: A Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállítása létrehozásához támogatás iránti
kérelem benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyar Nyelv Múzeuma
állandó kiállítása létrehozásához támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozza.
1.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Magyar Nyelv Múzeuma állandó
kialakításának létrehozására a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok
szakmai támogatásáról szóló 3/2008. (II. 19.) OKM rendelet alapján támogatás
iránti kérelem került benyújtásra.

2.

A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés az önrészt 6.458.- ezer forint
összegben saját költségvetéséből biztosítja, és gondoskodik arról, hogy a
támogatást az előírt célra és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint használják fel.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kilencedik napirend: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház húsz általános belgyógyászati aktív ágyának a szikszói II. Rákóczi
Ferenc Kórház által történő működtetésének felülvizsgálatára.
Ez a belgyógyászati aktív 20 ágyról szóló előterjesztés. Az előterjesztést két bizottság
tárgyalta. Kérem először az Egészségügyi Bizottság véleményét.
Tóth József Sándor: az Egészségügyi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság megtárgyalta és 17 igen szavazattal ajánlja elfogadásra a közgyűlésnek az
előterjesztést.
Lukács András: az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságunk a két kórház együttműködésének tartalmát ez irányban bemutató
előterjesztést, és a hozzá csatolt határozati javaslatot 9 egybehangzó szavazattal
támogatja, s elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm szépen. Kérdezem a közgyűlés tisztelt tagjait, ki az, aki ebben a napirendi
pontban kérdéssel, véleménnyel kíván élni.
Tudjuk, hogy ez a tavaly áprilisi változásokat követően működik és az előterjesztés
szerint jól működik, mind a két intézmény örömére és hasznára. Nem is beszélve azon
lakosokról, akiknek így kevesebbet kell utazniuk, a lakóhelyükhöz közel gyógyítják
őket, és jó minőségű ellátást kapnak.
Ha nincs hozzászólás, tisztelettel kérem a közgyűlés tagjait, hogy a bizottsági
támogatásokkal együtt a közgyűlés is támogassa határozati javaslatunkat.
A szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
48 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot.
52/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház húsz
általános belgyógyászati aktív ágyának a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által
történő működtetésének felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház húsz általános belgyógyászati aktív
ágyának a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő működtetésének
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

30

1. A közgyűlés felülvizsgálta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház húsz általános belgyógyászati aktív ágyának a szikszói II. Rákóczi
Ferenc Kórház által történő működtetését, és a 115/2007. (IX.11.) Kgy. számú
határozatát hatályában fenntartja.
2. A közgyűlés felhívja a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház igazgatóját és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját, hogy a
finanszírozási év lezárásakor, évente készítsen a közgyűlés elnöke számára a 20
belgyógyászati ágy működtetésének szakmai és pénzügyi adatait is magában
foglaló beszámolót, értékelve a közreműködői szerződés eredményességét és
fenntartásának szükségességét.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizedik napirend: Javaslat a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programokra pályázatok benyújtására.
Ez az a programrész (HÖF) - akik ezzel foglalkoznak tudják -, ez úgy volt annak
idején, hogy TEKI, LEKI,CÉDE meg a későbbiekben TEUT is lehetett. Eddig a
megyei területfejlesztési tanácsnál volt, de 2007-től már nem és egy helyi
önkormányzati fejlesztést jelző HÖF jelzővel is megilletik. Ez a helyi önkormányzatok
feladatkörébe tartozó fejlesztési támogatás. CÉDE a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatására. Ebben az előterjesztésben kénytelenek voltunk azzal az
eszközzel élni, ami nem szokott nagy népszerűséget kiváltani, de ezt most fel kell,
hogy vállaljam, és ami teljes mértékűen a rendszer hibája. Kénytelenek voltunk most
kiosztva Önöknek ezt eljuttatni, mert néhány nappal ezelőtt jelentek meg a pályázatok
és szeretnénk ezekben mindenképpen - az önkormányzat jóváhagyásával támogatásokat elnyerni. Nem tudom, hogy a számítógép dolgozik-e jobban, vagy az
ember, vélhetően a számítógép gyorsabban és ezért egy-egy hiba belecsúszhatott. Az
előterjesztés III. pontjában - „A támogatásban részesülő pályázatokhoz a Közgyűlés az
alábbiakban megjelölt összegű saját forrást az 1/2008. (II. 14.) Kgy. rendelet 4. sz.
melléklet 3. sorában szereplő előirányzatból biztosítja.” - száz forintos eltérések
vannak, melyek az alábbiak szerint változnak:
Idősek Otthona Borsodnádasdnál 4.221.400,-Ft, melyhez
Idősek Otthona Ózdnál a 4.876.000,-Ft, melyből
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Izsófalva 6.317.000,-Ft, melyhez
Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző
Iskola, Sajószentpéter 8.256.000,-Ft, itt

400,-Ft kerül hozzáadásra
200,-Ft kerül levonásra
100,-Ft kerül hozzáadásra
400,-Ft kerül hozzáadásra

Összességében 700,- forinttal módosul az összeg. Így a 7 db pályázat együttes saját erő
szükséglete: 40.840.700,-Ft. Ne haragudjanak a képviselőtársak, hogy ilyenekkel, ma
már igazából nem összegnek számító 700,-forinttal.., itt a beruházásoknál fillérre
számolunk, emiatt kellett ezt megtennem.
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Tehát ez a módosító javaslat itt van Önök előtt. Az előterjesztést, illetve az
előterjesztői módosítást, a közgyűlés mindazon bizottsága megtárgyalta, akiket
érinthet bizonyos fokú felújítás, amennyiben ezeken a programokon mi nyerünk.
Ebben a regionális fejlesztési tanács fog dönteni. Kérem azon képviselő társaimat, akik
a regionális fejlesztési tanácsban a különböző minisztériumok képviseletében jelen
vannak, hogy a megyei önkormányzat képviseletében is érezzék egy kicsit jelen
magukat és támogassák ezt a pályázati csomagot, amit mi benyújtunk.
Kérem a bizottságok véleményének ismertetését.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és 11 igen szavazattal, egyhangúlag a
határozati javaslatot bizottságunk támogatja, s a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
a határozatot, s a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
Bizottságunk 14 egybehangzó igen szavazattal támogatja, s a közgyűlésnek is ajánlja a
pályázatok benyújtását.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Köszönöm a szót Elnök úr! Bizottságunk a pályázatok benyújtásáról szóló határozati
javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Köszönöm a szót Elnök úr! Bizottságunk 8 igen egybehangzó szavazattal javasolja
elfogadásra a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Tisztelt Közgyűlés tagjait kérdezem, hogy ki az, aki kérdéssel,
véleménnyel kíván élni ezen előterjesztéshez?
Hutkainé Novák Márta képviselőtársunk, tessék parancsolni.
Hutkainé Novák Márta, a közgyűlés tagja
Nekem egy kérdésem fogalmazódott meg. Ismerem a szociális intézmények helyzetét,
hogy sokat fordítunk rá, és kellene még többet. Egy konkrét esetet szeretnék
megkérdezni, hogy miért maradt ki? Sárospatak esetében, ahol időseket és
fogyatékosokat lát el a megyei önkormányzat, az akadálymentesítés, illetve a lift
hiánya már borzasztó gondokat okoz. Az ott dolgozók és az ellátottak körében
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előfordul, hogy a 3. és 2. emeletről láb nélküli embereket kell kivinni levegőztetni,
illetve a felhozandó étel a személyzetet terheli nagyon. Én azt gondolom, megérett a
helyzet arra, az akadálymentesítésre itt is sor kerüljön. Kérdésem, hogy most miért
maradt ki, illetve szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a következő pályázatoknál
kerüljön be, mert elengedhetetlen ennek a korszerűsítésnek a létrehozása. Köszönöm
szépen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Az elmúlt időszakban a Szociális Bizottság elnökeként tevékenykedett Hutkainé
Novák Márta, és ilyen értelemben gondolom, hogy minden szociális intézmény ismert
Ön előtt.
Értem a gondot, ha megengedi válaszolok rá. Ennél az esetnél megint abban a
helyzetben vagyunk, hogy még többet kellene behozni. Arra igyekeztünk figyelni a
mostani rendszerünkben, hogy van egy bizonyos fokú kistérségi beosztás, és van egy
bizonyos fokú pénzügyi keret. Ha az a válasz elfogadható Képviselőtársamnak, hogy
egy következő alkalommal és kimondottan az akadálymentesítésre van pályázat és
készítettünk is pályázatokat, de nem volt még az elbírálása. Kiemelten figyelve a
sárospataki ezen probléma megoldására - mert tudom, hogy ott vannak még egyéb
statikai problémák is - de kimondottan figyelve, hogy az ottani rendszerben az
akadálymentesítés megoldása, vagy egy liftnek a megépítése kerüljön sorra. A
pályázat beadási határidő: május 15. Most mondhatnám, hogy addig megoldjuk, de
nem tudom, hogy addig meg tudjuk-e oldani ezt, a tervezés beszerzésével.
Tájékoztatni fogom Képviselő asszonyt arról, hogy jutottunk-e ebben előre. Összeget
nem tudok mondani, ez a gondom. Megnézzük, hogy ezt hogy tudjuk most minél
hamarabb orvosolni, vagy pedig a legközelebbi pályázati rendszer beadásánál.
Tisztelt Közgyűlés! Sajnálatos módon, sokkal több pénzt kellene költenünk, és sokkal
jobb lenne, ha nekünk nagyobb források állnának rendelkezésünkre. 2006-ban, amíg
csak a nemzeti források működtek és nem regionális, hanem megyei döntések voltak,
akkor Elnök asszony háromszor ennyi összegről dönthetett a megyei területfejlesztési
tanács élén. Most regionálisan kiterjesztően mondjuk azt, hogy az uniós pénzek fogják
hozni az itt elveszetteket. 2006-ig nagyobb forrás volt, és talán nagyobb lehetőségeket
is adott, ha visszaemlékszünk, pont szociális intézményeknek a felújításának
kereteiben jól működött. Ha Pedagógiai Intézet az áthelyezésébe belegondolunk, hát
jobb lehetőségek voltak. Reméljük, hogy erre az akadálymentesítésre - mint az uniós
pályázati rendszereknél már sokszor elmondott esélyegyenlőség megteremtésre –
lehetőség lesz. Akkor mindenképpen figyelembe vesszük ezt a kérdést.
Tisztelt Uraim, és Képviselőtársaim, döntéshozatalhoz értünk.
Kérem, aki támogatja a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási
programokra benyújtott pályázatokat, az előterjesztői módosítással – a 700,- forint
különbséggel -, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
A szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
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50 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot
53/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozata
Tárgy: A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokra
pályázatok benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programokra pályázatok benyújtására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
I.

A Közgyűlés a 2008. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programokra az alábbi pályázatokat nyújtja be:

LEKI pályázat keretében történő felújításához:
1. Idősek Otthona, Borsodnádasd
külső nyílászárók cseréje, fűtésrekonstrukciója
bruttó beruházási költség:

21.107.000.- Ft

2. Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
épületrekonstrukció, akadálymentesítés
bruttó beruházási költség

20.180.000.- Ft

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság
Sárospataki Képtár
tetőszerkezet rekonstrukció
bruttó beruházási költség

10.300.000.- Ft

TEKI pályázat keretében történő felújításához:
4. Idősek Otthona, Ózd
külső nyílászárók cseréje
bruttó beruházási költség

24.379.000.- Ft

CÉDE pályázat keretében történő felújításához:
5. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
külső nyílászárók cseréje
bruttó beruházási költség

21.057.000.- Ft

6. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola, Sajószentpéter
fűtéskorszerűsítés
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bruttó beruházási költség

20.641.000.- Ft

7. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Miskolc
külső nyílászárók cseréje
bruttó beruházási költség

27.685.000.- Ft

A 7 db pályázat bruttó bekerülése költsége 145.349.000.- Ft, melyhez az elnyerhető
támogatás 104.508.300.- Ft.
II.

A pályázatok során igényelt támogatások az alábbiak:

1. Idősek Otthona, Borsodnádasd
2. Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
Sárospataki Képtár
4. Idősek Otthona, Ózd
5. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
6. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola,
Sajószentpéter
7. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Miskolc

16.885.600.- Ft
16.144.000.- Ft
8.240.000.- Ft
19.503.200.- Ft
14.739.900.- Ft
12.384.600.- Ft
16.611.000.- Ft

III. A támogatásban részesülő pályázatokhoz a Közgyűlés az alábbiakban megjelölt
összegű saját forrást az 1/2008. (II. 14.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklet 3. sorában
szereplő előirányzatból biztosítja.
1. Idősek Otthona, Borsodnádasd
2. Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
Sárospataki Képtár
4. Idősek Otthona, Ózd
5. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
6. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola, Sajószentpéter
7. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Miskolc

4.221.400.- Ft
4.036.000.- Ft
2.060.000.- Ft
4.875.800.- Ft
6.317.100.- Ft
8.256.400.- Ft
11.074.000.- Ft

A 7 db pályázat együttes saját erő szükséglete 40.840.700.- Ft.
IV. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 2008. május 15-éig a pályázatokat
készíttesse el és gondoskodjon azok benyújtásáról a Magyar Államkincstár
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Állampénztári Irodájához.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenegyedik napirend: Az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani
Intézmény pályázatának támogatása.
Az anyag kiosztásban került Önök elé. Már korábban szóltam róla a napirendi
pontoknál. Az indokát is mondtam, hogy miért. A következő közgyűlés - ha
szabályszerűen végigvisszük a beadásokat -, már a pályázat után van, ezért kell
nekünk erről most tárgyalnunk. Két bizottság tárgyalta, először kérem az Ügyrendi és
Jogi Bizottság véleményét.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságunk a mai napon tartott rendkívüli ülésén 10 igen egybehangzó szavazattal
javasolja a pályázat benyújtását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm, és köszönöm az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, hogy ezeken a rendkívüli
üléseken a megfelelő rugalmassággal részt vesznek, véleményt alkotnak, van amikor
éppen nem alkotnak, mert döntetlen van, de az is benne van a működésben.
Kérem a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság ma reggel megtárgyalta, és 10 egybehangzó igen szavazattal támogatja és
a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.
Dr. Ódor Ferenc:
Kérdezem a közgyűlés tisztelt tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs - látom ebben egyetértés van - annyi gondolatot szeretnék Önökkel
megosztani, hogy miért is került erre sor. 2007. évben a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló – ez 93-as - törvényt számtalanszor változtatták. Azt ígérte
Lamperth Mónika miniszter asszony, hogy ebben az esztendőben majd egy nagy
átfogó, tulajdonképpen egy új törvényt fognak a szociális igazgatásról, szociális
ellátásról kihozni. Az elmúlt évi őszi változásban benne van az, amit nem tudok soha
kihagyni, az a szellemiség, amit Lamperth Mónika miniszter asszony elkövetett már a
területfejlesztéssel és önkormányzattal foglalkozó minisztérium vezetésénél is, hogy ő
nem ismeri a megyét, és nem ismeri a községet. Ő csak régiót ismer, illetve ismeri a
kistérséget. Uram bocsá’, ez is megbocsátható lenne, ha nem az Alkotmány
szabályozná. Az ő nevéhez kötődően zárnak ki bennünket, és hoznak ilyen pénzügyi
helyzetbe, mint amilyet ma reggel láttunk, tehát hogy ÖNHIKI-re mi nem
pályázhatunk. Amikor régebben ő volt, akkor az ő minisztériuma átlátta a mi
gazdálkodásunkat, most meg nem, de ebben a Pénzügyminisztériumnak is megvan a
maga ludassága. A másik dolog pedig, biztos vagyok benne, hogy nem lesz egy
könnyű dolog az ellenzéki vezetésű megyei önkormányzati intézményeknek
megszerezni ezt a módszertani központi pozíciót, amit már évek óta gyakorolnak.
Hogy miért mondom? Ez pontosan annak az intézménynek - az esélyegyenlőségi
intézménynek - az átkerülése a megyéktől olyan helyekre, ahol nem ellenzéki vezetésű
önkormányzat van, vagy ha épp ilyen nem volt abban a megyében, akkor a munkaügyi
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központnak a segítségét kérték az ilyen intézmény fenntartásában. Minden esetre
bízom benne, hogy most ez egy felesleges hozzászólás volt, és a szakmaiságot
figyelembe veszik, elfogadják mindazt, amit az általunk az előző időszakban
elfogadtak, hogy a megyei önkormányzatnak van olyan intézménye, amely intézmény
el tudja látni a módszertani központ pozíciót. Reméljük, hogy ez a támogatás elegendő
lesz, illetve, az eddig elvégzett munka elegendő lesz. Amennyiben nem ez történik,
akkor úgy gondolom működik a régi idők szelleme. A régi időkön itt értem az elmúlt
hat esztendőt. A megyei önkormányzat felé folyamatosan, - úgy érzem elsősorban az
elmúlt két esztendőben - van egy negatív megkülönböztetés, pénzügyileg nem tudunk
jó helyzetbe kerülni. A 2002-2006. közötti időszakban is folyamatosan szűkülő
keretekkel kellett megoldani minden feladatunkat. Mielőtt határozathozatalra kerül sor
átadom a szót Gúr Nándor úrnak, aki gondolom az én néhány mondatomra kíván
reagálni.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja
Elnök úr, csak meg szerettem volna erősíteni abban a kinyilatkoztatásában, hogy ez
egy felesleges hozzászólás.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm szépen. Rettenetes módon szeretném, ha ez így lenne és természetesen
akkor én leszek az első, aki ezt mondja: mea culpa. Előfordulhat, hogy az ember
feleslegesen is beszél. Kérem ezt Képviselő úrtól megértően elfogadni, természetesen
ami tartalmilag benne volt, azt most ne vitassuk ennél tovább. Nagyon szeretném, ha
az a munka, ami korábban ott folyt, a jövőben is folyhatna.
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
A szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
54/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozata
Tárgy: Az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény
pályázatának támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az encsi Idősek ÁpolóGondozó Otthona és Módszertani Intézmény pályázatának támogatásáról szóló
javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani
Intézmény (3860 Encs, Ady Endre u. 1.) mint gesztor szervezet, regionális konzorcium
keretében ellássa az Észak-magyarországi regionális szociális módszertani feladatokat,
ezért az ennek elnyerésére irányuló pályázatának benyújtását támogatja.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke:
Tizenkettedikként az Egyebek napirendhez értünk.
Kérdezem azt a közgyűlés tagjaitól, hogy van-e olyan kérdés, amit most kívánnak
feltenni, van-e olyan fölvetés amit el szeretnének mondani.
Kormos Dénes frakcióvezető úrnak adom a szót. Tessék parancsolni.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Az Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén, az eredeti munkatervnek megfelelően
meghallgattuk néhány megyei oktatási intézmény beszámolóját. Az a gyakorlat alakult
ki az elmúlt időszakban, hogy az intézmények beszámolója, az előzze meg lehetőség
szerint a vezetői pályázat kiírását. Ennek haszna, hogy az adott szakbizottság képet
kapjon az adott intézmény korábbi munkájáról. Az intézményvezetői beszámoló
egyben a vezetői munkát is értékeli, vagy lehetőséget ad arra, hogy ez az értékelés
megtörténjen. Ennek a beszámolónak kialakult a tartalmi összetétele, pontosan azért,
hogy összevethető legyen és részét képezte minden esetben a hivatal adott
szakosztályának az értékelése pontosan azért, hogy a beszámoló ennek a funkciójának
eleget tudjon tenni. Ezeknél a beszámolóknál ez elmaradt, tehát javasoljuk azt, hogy valóban be tudja tölteni ez a beszámoló az eredetileg elképzelt funkcióját az
elkövetkezendő időszakban - Főjegyző úr figyeljen oda, hogy a hivatal értékelése is
megtörténjen, és ez tulajdonképpen a későbbi pályázatokhoz fontos lenne. Ez az egyik,
amit szerettem volna felvetni.
A másik, hogy a beszámolók között szerepelt az abaújszántói Mezőgazdasági
Szakképző Intézményünk beszámolója. A beszámoló kapcsán tudomására jutott a
bizottságnak, hogy Kiss Tibor igazgató úr, aki hosszú ideig irányította és vezette ezt
az intézményt - és aki járt arra, és aki még nem tette volna meg, érdemes lenne
elmenni - nagyon komoly fejlesztést hajtott végre. A mezőgazdasági
felnőttképzésben ma egy meghatározó bázis-intézmény. A későbbiekben a
mezőgazdasági szakképzés fejlesztésénél egy olyanfajta központja lehet a térség
mezőgazdasági képzésének, amiben Igazgató úrnak komoly feladata van. Technológiai
fejlesztések, kollégiumi fejlesztés, és hát a gazdálkodókkal való kapcsolat kialakítás is
igen komoly értéke vezetői tevékenységének. Ez különösen az ismert szakképzési
hozzájárulás bevonásába jelentett fontos szerepet, de nem utolsó sorban fontos szerepe
van abban is, hogy az ott végzett hallgatók - pontosan amit most is szeretnénk elérni,
hogy a termelők a vállalkozókkal való kapcsolat alapján - könnyebben találjanak
munkát, könnyebben tudjanak elhelyezkedni. Mivel Igazgató úr egyértelművé tette,
hogy a következő időszakra pályázatot nem kíván benyújtani a vezetői állásra,
frakciónk nevében javasoljuk, hogy a közgyűlés fejezze ki köszönetét Igazgató úrnak a
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mezőgazdasági szakképzésben végzett munkájáért, az intézmény irányításáért, és
megfontolandónak tartjuk, mert igen komoly szakmai teljesítmény van mögötte, adott
esetben egyéb állami elismerésre való felterjesztését is. Ezt jó szívvel javasoljuk a
frakciónk nevében.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezető úr.
Az első résznél gondolom Főjegyző úr felé történt a felhívás a hivatal értékelésére. Ez
az a rendszer, amit Kormos Dénes úr alelnökként kialakított. Ha ebben a rendszerben
valami más alakult ki, ami nem olyan, mint amit Ön alakított ki, nem tudom, bizonyára
ezt tisztázni kell hivatal és frakció között. Tehát az a rendszer, amit alelnökként
kialakított Kormos Dénes úr, lehet, hogy korábban is kialakítottak, korábban is volt
alelnök, ilyen értelemben akkorra is lehet igaz. Az biztos, hogy az oktatás ügyében
folyamatosan jelenlévőről van szó. Én azt kérem, hogy Frakcióvezető úr és Főjegyző
úr ebben a kérdésben egyeztessenek; a főosztály vezetőjét bevonva.
A másikra vonatkozóan személy szerint nem tudom az indokát, hogy Kiss Tibor
igazgató úr miért nem pályázik. Ő volt az, akit már kinevezett az egyik önkormányzat
is, másik önkormányzat is, tehát én azt gondolom ilyen értelemben a megbecsülést
minden színezetű önkormányzat vezetésétől megkapta. Kora szerint én úgy gondolom,
hogy neki még nem kéne ezt abbahagynia. Én nem fogok tudni mást tenni, mint hogy
az ő döntését elfogadva - hogy akar, vagy nem akar pályázni - tudjuk, vagy nem tudjuk
kinevezni. Azt viszont, amit Frakcióvezető úr mondott, abban az esetben, ha nem
pályázik és nem lesz igazgató - úgy értelmeztem arra az esetre gondolja - munkáját én
azt gondolom az abaújszántói iskolánál akkor kell majd ilyen értelemben értékelnünk.
Elmondtam, hogy mind a két fél értékelte amikor kinevezte igazgatónak annak idején.
Ha bekövetkezik, hogy nem pályázik, akkor arra kérném Kormos Dénes
képviselőtársamat, hogy legyen kedves ebben segíteni. Megbeszélnénk és én jó
szándékkal leszek, ha ez bekövetkezik.
Tisztelt Közgyűlés, a 2007. évi munkának az értékelése megtörtént. Főjegyző úr
munkájának értékelését a hivatalban, az egyéb munkáltatói jogokat gyakorlóan
az elnöknek kell megtenni. Ezt elvégeztük, és a munka értékelése kiváló értékelési
kategóriát kapott. Ezt szerettem volna még Önöknek bejelenteni.
Más egyéb olyan, ami a területfejlesztési kötelezettségeimből adódik, annyi, hogy
működik még a megyei területfejlesztési tanács. Csak monitoring tevékenységet végez
úgy, hogy önkormányzatoknál, illetve ritkábban vállalkozásoknál a gazdaságfejlesztő,
gazdaságélénkítő pályázatoknak az ellenőrzése folyik. Erre vonatkozóan biztosan
képviselőtársaimat is megkeresik, mert nem minden egyes pályázatnak lett az a vége
amit szerettek volna a pályázók annak idején, illetve a döntéshozók. Vannak olyanok
amelyeket vissza kell vonni, ennek komoly pénzügyi következményei vannak. Tehát
ilyen értelemben működik a megyei területfejlesztési tanács. Forrásai csak arra
vannak, hogy ezt tegyék meg, másra nincs, minden regionális szinten működik. A
regionális fejlesztési tanács munkájáról pedig valószínű, hogy én kevesebbet tudok,
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mint itt a teremben ülő néhányak. Amit tudunk, azt az anyagok megküldéséből, illetve
a sajtóból. A regionális tanács folyamatosan a sajtón keresztül mondja el, hogy mik
történnek a tanács munkájában.
Más jelentkezőnk nincs. Megköszönöm a jelenlétet, megköszönöm a kisebbségi
önkormányzatok képviselőinek, hogy elfogadták a meghívást, illetve remélem, hogy a
következőkben is itt vannak és fogják tudni tájékoztatni az általuk vezetett területi
kisebbségi önkormányzatokat közgyűlésünk munkájáról.
Megköszönöm képviselőtársaimnak az együttműködést a mai napra, és kívánok a
továbbiakban is jó munkát, a közgyűlést bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

