Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-552-1//2008.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. február 14. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
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Távol maradt: Gyárfás Ildikó önkormányzati képviselő (az aláírt jelenléti ív alapján).
Állandó meghívottként jelen van Bordás Géza a cigány, Poros Andrásné a lengyel
területi kisebbségi önkormányzat elnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Alföldi László aljegyző, 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 főosztályvezetője, Pelcz Gábor és Koleszár Gábor, a Területfejlesztési,
Közbeszerzési és Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetői, Dr. Sáfrány Borbála, az
Igazgatási Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
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informatikai ügyintéző,
hangfelvevő.

Végh

Istvánné

jegyzőkönyvvezető,

Szankai

István

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszöntöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagjait, a hivatal
dolgozóit, a vendégeket, a sajtó képviselőit.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata 2008. évben megkezdi munkáját.
Ez az első ülés, ami az esztendő fontos indítója, hiszen a fő napirendi pont a
költségvetés lesz, s amellett még 27 napirend vár megtárgyalásra.
A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy 58 közgyűlési tag van jelen, a
határozatképesség megvan, de kérem a Képviselőtársakat, hogy kapcsolják be
szavazógépeiket, s az igen gomb megnyomásával jelezzék a teremben tartózkodásukat.
Szavazás után megállapítom, hogy
52 fő igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodás
gombot nyomott, tehát 56 fő jelezte
valamilyen gombnyomással a jelenlétét. A
határozatképesség fennáll.
Azzal az ígéretünkkel szemben, hogy napirendi pontjainkat két héttel az ülés előtt
kiküldjük postán, s most már az elektronikus levelezésben is – s a jövőre vonatkozóan
a későbbiekben már az elektronikus levelezés lesz - az élet rákényszerített bizonyos
módosításra bennünket. Kérem a megértést, a „mi bűnünk”, azt természetesen
magunkra kell, hogy vállaljuk; vannak olyan napirendi javaslatok, amelyeket később
az élet hozott.
A legközelebbi közgyűlés csak március végén lesz, ezért kérem szépen a megértő
magatartását a közgyűlésnek. Változott a napirendek sora és száma is.
Az első napirendi pontban személyi kérdések lesznek. Képviselőváltozás történik a
megyei önkormányzati tagjainak sorában. Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Területi Választási
Bizottság elnöke fogja majd elmondani a változás lényegét.
A napirendek sorrendje is változik a kiküldötthöz képest, ennek elfogadására teszek
javaslatot.
• Első napirendként a Tóth József Sándor közgyűlési tag részére megbízólevél
átadása, illetve eskütétel című napirend felvételét és megtárgyalását,
• második napirendi pontként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága tagjának megválasztására című előterjesztés
megtárgyalását, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra,
• harmadik napirendi pontként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága és Kisebbségi Bizottsága tagjának
felmentésére, illetőleg megválasztására című előterjesztés megtárgyalását,
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• negyedik napirendi pontként Javaslat közszolgálati jogviszony megszüntetésére
című előterjesztés megtárgyalását, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra,
• ötödik napirendi pontként Javaslat az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó
pályázati kiírásra című előterjesztés megtárgyalását, mely a közgyűlés előtt került
kiosztásra,
• hatodik napirendként a Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért
Díj adományozására,
• hetedikként a Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj
adományozására,
• nyolcadik napirendként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésére,
• kilencedikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007. (II. 23.) rendelet
módosítására,
• tizedikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról,
és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendelet módosítására,
• tizenegyedikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények intézményi térítési díjainak megállapítására,
• tizenkettedikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő
működtetésére és alapító okiratának módosítására,
• tizenharmadikként a. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott
intézmények alapító okiratainak módosítására,
• tizennegyedikként a Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon”
Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésére,
• tizenötödikként a Javaslat az „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”
című (TIOP-2.2.7/07/2F) pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedésekre,
• tizenhatodikként a Javaslat a sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza
férőhelybővítésére,
• tizenhetedikként a Javaslat Mezőcsát Város Önkormányzata „Kistérségi járbeteg
szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01)
pályázatának megyei önkormányzati véleményezésére,
• tizennyolcadikként a Javaslat „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok
kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei
önkormányzati véleményezésére, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra,
• tizenkilencedikként a Javaslat a 82/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozat
módosítására,
• huszadikként a Javaslat Encs Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére,
• huszonegyedikként a Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélésére,
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• huszonkettedikként a Javaslat a közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázatok benyújtására,
• huszonharmadikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő Miskolc-Tapolca, Károlyi Mihály u. Éden Kemping mellett
kialakított, 15 db „beépítetlen terület” együttes értékesítése tárgyában hozott
129/2007. (X. 25.) Kgy. számú határozat módosítására,
• huszonnegyedikként a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában
és Mezőkövesd Város Önkormányzat használatában álló
mezőkövesdi 0160/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonba adására települési
önkormányzatok részére,
című előterjesztések megtárgyalását,
• huszonötödikként a Javaslat a Dél-zempléni Aranyos-völgy térségébe tervezett
szivattyús erőmű beruházással kapcsolatos állásfoglalásra és felterjesztésre című
előterjesztés megtárgyalását, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra,
• huszonhatodikként a Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
elnöke illetményének megállapítására című előterjesztést, mely, a közgyűlés előtt
került kiosztásra,
• huszonhetedikként a Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnökei megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségátalánya mértékének
megállapítására című előterjesztést, mely a közgyűlés előtt került kiosztásra, és
• huszonnyolcadikként Egyebek napirend tárgyalására kerülne sor.
Az eredeti meghívó 14. napirendi pontjában szerepelt a Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc megyei jogú város Önkormányzata
egészségügyi feladatának összehangolására vonatkozó szerződéskötésre című
előterjesztés. Erre vonatkozóan: nem történtek meg a véglegesítések, a tárgyalások
folyamatban voltak; nem jutottunk a végére, ezért a mai napon a megyei közgyűlés
erről nem fog tudni tárgyalni.
Remélem, a ma reggel kiosztott napirendekkel követni lehetett, amit elmondtam
Önöknek.
Kérdezem a közgyűlés tagjait - fenntartva mindazt az előzetesen gondolom elhangzó
bírálatot, hogy miért adunk kiosztással ilyen sok anyagot ismételten - kérdezem, van-e
a közgyűlés tagjai közül olyan, aki a napirendi pontokkal kapcsolatosan plusz
napirendi pontot kíván felvetetni az ülésre? Nem látok jelentkezést.
Az ismertetett napirendi pontok elfogadására kérem a közgyűlés tagjait.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
55 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
napirendi pontokat elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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1//2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. február 14. napján tartott ülésének
napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg:

1.

Tóth József Sándor közgyűlési tag részére megbízólevél átadása, illetve eskütétel

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága
tagjának megválasztására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága és
Kisebbségi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat közszolgálati jogviszony megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
(Zárt ülés)

7.

Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
(Zárt ülés)

8.

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

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007. (II. 23.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

10.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról, és azok
igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

2008.

évi
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11.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő,
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi
térítési díjainak megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

12.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetésére és
alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

13.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító
okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

14.

Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon” Alapítvány
megszüntetésének kezdeményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

15.

Javaslat az „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”
(TIOP-2.2.7/07/2F) pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedésekre
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

16.

Javaslat a sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza férőhelybővítésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

17.

Javaslat Mezőcsát Város Önkormányzata „Kistérségi járó beteg szakellátó
központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatának
megyei önkormányzati véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

18.

Javaslat „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése”
című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei önkormányzati véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

19.

Javaslat a 82/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

20.

Javaslat Encs Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálati anyagának véleményezésére
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke

21.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
megyei támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

című
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22.

Javaslat a közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó
infrastruktúrájának fejlesztése című pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

szervezése

és

23.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
Miskolc-Tapolca, Károlyi Mihály u. Éden Kemping mellett kialakított, 15 db
„beépítetlen terület” együttes értékesítése tárgyában hozott 129/2007. (X. 25.) Kgy.
számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Csaba, a pályázatelbíráló bizottság elnöke

24.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában és
Mezőkövesd Város Önkormányzat használatában álló mezőkövesdi 0160/3
helyrajzi számú ingatlan tulajdonba adására települési önkormányzat részére
Előterjesztő: Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke

25.

Javaslat a Dél-zempléni Aranyos-völgy térségébe tervezett szivattyús erőmű
beruházással kapcsolatos állásfoglalásra és felterjesztésre
Előterjesztő: Bodnár László, a közgyűlés tagja

26.

Javaslat a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló elnöke illetményének
megállapítására
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke

27.

Javaslat a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökei illetményének és
költségátalányuk mértékének, valamint társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíjának és költségátalánya mértékének megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

28.

Egyebek

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Első napirend: Tóth József Sándor közgyűlési tag részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétel.
Megkérem dr. Putnoki-Nagy Pál urat, a Területi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertetőjét a napirenddel kapcsolatban tegye meg.
Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Területi Választási Bizottság elnöke
Elnök úr bevezetőjében már jelezte, hogy személyi változás történik a mai
közgyűlésen, ugyanis Nyakó István képviselő úr a megyei listán megszerzett megyei
önkormányzati képviselői mandátumáról 2008. február 1. napjával lemondott.
Az MSZP – mint jelölő szervezet – 2008. február 7-én a megüresedett megyei
önkormányzati képviselői helyre a 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú települések
választókerületében állított önálló megyei listán 47. sorszám alatt nyilvántartásba vett
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Tóth József Sándor képviselő-jelöltet jelentette be és kérte részére a megbízólevél
kiadását.
Miután a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000.
évi XCVI. törvény 2. § d) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik a lemondással, indokolt ennek valamilyen módon való betöltése.
A választási eljárásról szóló törvény által biztosított jogkörében eljárva a Területi
Választási Bizottság megvizsgálta mindazokat az iratokat, amelyeknek az ügy
elbírálása szempontjából jelentősége van. Ezeket törvényesnek, jogszerűnek ítélte
meg, határozatával megállapította, hogy az MSZP – mint jelölő szervezet - által
bejelentett Tóth József Sándor képviselő úr megszerezheti ezt a mandátumot és az
1/2008. (II. 11.) számú határozatával megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt
jelölő szervezet által a 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú települések
választókerületében állított közös megyei listáról Nyakó István megyei önkormányzati
képviselő lemondásával megüresedett mandátumot Tóth József Sándor megyei
önkormányzati képviselő szerezte meg az MSZP jelölő-szervezet bejelentése alapján.
Miután Tóth József Sándor megyei önkormányzati képviselő mandátumot szerzett,
ezért részére a Területi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet kiadom.
Kérem szíveskedjék azt átvenni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönöm dr. Putnoki-Nagy Pálnak, a Területi Választási Bizottság elnökének az
ismertetést, s arra kérem Képviselőtársunkat, hogy az eskütételhez legyen szíves a
pulpitushoz jönni. A közgyűlés tagjait és a jelenlévőket arra kérem, hogy az eskütételt
állva hallgassák meg.
Eskütétel:
„Én Tóth József Sándor esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek;
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom;
az állami és szolgálati titkot megőrzöm;
megbízatásomhoz híven,
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el
és a legjobb tudásom szerint
minden igyekezetemmel Borsod-Abaúj-Zemplén megye javát szolgálom.”

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Gratulálok Képviselő úrnak a megbízáshoz, jó munkát kívánok, végezze azt a megyei
önkormányzat testületében, illetve a bizottságban.
Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága tagjának megválasztására.
Az érintettek a nyílt üléshez hozzájárultak.
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Nyakó István képviselő úr lemondásával az Egészségügyi Bizottság közgyűlési tagjai
közül megürült egy hely, s az MSZP mint jelölő szervezet Tóth József Sándor
képviselő urat jelölte az Egészségügyi Bizottság tagjává.
A közgyűlés tagjait arra kérem, akik egyetértenek Tóth József Sándor képviselő úr
egészségügyi bizottsági tagságára vonatkozó jelöléssel, az igen gomb megnyomásával
jelezzék.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
52 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
2/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága
tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága tagjának megválasztására vonatkozó
javaslatot és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (2)
bekezdésében foglalt hatáskörében az alábbi döntést hozta:
Nyakó István megyei önkormányzati képviselői mandátumának 2008. február 1.
napjával – lemondás következében - történő megszűnésére tekintettel a Közgyűlés
tudomásul veszi, hogy Nyakó István Egészségügyi Bizottsági tagsága is megszűnt.
A Közgyűlés megválasztja Tóth József Sándor közgyűlési tagot a Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága tagjának.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága és Kisebbségi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg
megválasztására.
Az érintettek a nyílt üléshez hozzájárultak.
Bihari Márta és Vámos Zoltán képviselőtársunk között csere történik. Egyrészről
bizottságból történő lemondás, másrészről más bizottságba történő megválasztás a
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napirend témája; a Kisebbségi Bizottságba kerül Vámos Zoltán képviselő úr, az
Egészségügyi Bizottságba pedig Bihari Márta képviselő asszony.
Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, hogy az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
53 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
3/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága és
Kisebbségi Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága és Kisebbségi Bizottsága tagjának
felmentésére, illetőleg megválasztására vonatkozó javaslatot és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés Bihari Márta közgyűlési tagot felmenti a Kisebbségi Bizottsági

tagsága alól és megválasztja a Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága tagjává.
2. A Közgyűlés Vámos Zoltán közgyűlési tagot felmenti az Egészségügyi Bizottsági

tagsága alól és megválasztja a Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága tagjává.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Továbbra is személyi kérdés van napirendi ponton. A negyedik napirend: Javaslat
közszolgálati jogviszony megszüntetésére.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta meg.
Alföldi László aljegyző úr - aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte – 1995-től a megyei
önkormányzat aljegyzői, azt megelőzően pedig a Területfejlesztési főosztály vezetői
pozícióját töltötte be, túl van a nyugdíjkorhatáron. Az eddigi tevékenységét elvégezve
és jól végezve, a mai napon a közgyűlés – mivel a kinevezés is a közgyűlés
hatáskörébe tartozik - ilyen alapon a megszüntetésre vonatkozó javaslat is a közgyűlés
megtárgyalására vár.
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Kérem az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét a ma reggeli ülésről.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság a mai rendkívüli ülésen egyhangúlag 9 igen szavazattal a határozati
javaslat tudomásul vételét támogatja, s a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A frakciók vezetői, illetve képviselőtársaim közül van-e valaki, aki szót kér? Kormos
Dénes frakcióvezető úr, tessék.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Nyilvánvalóan ilyenkor egy közgyűlés napirendjeinek sorában egy ilyen személyi
kérdés egy-két perc alatt lezajlik, meghozzuk a döntést, s egy ilyen döntés mögött
nyilvánvalóan egy szakmai életút, egy szakmai pálya van. Közigazgatásban dolgozó
olyan szakembernek a munkássága, aki a megyei önkormányzatban, a megyei
önkormányzat fejlesztési feladataiban, a megyei önkormányzat működésében – mint
aljegyző – az utolsó időszakban is úgy gondolom, „letett valamit az asztalra”, s én ezt
az alkalmat is szeretném kihasználni, hogy képviselőcsoportunk nevében tisztelettel
megköszönjem Alföldi úrnak a megye érdekében végzett munkáját. Szükség lesz még
a tapasztalataira, lesznek olyan formák, ahol ezt lehet használni, s jó egészséget
kívánunk a hátralévő időszakra. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem, van-e még képviselőtársaim részéről hozzászóló? Nincs jelentkezés.
Engedjék meg, hogy bizonyos szubjektivitást is behozzak, nem biztos, hogy ez a
levezetéseknek a fő feladata, de elég régóta dolgozunk Alföldi Lászlóval, hiszen én
amikor a Területfejlesztési Bizottságban kezdtem a munkát, akkor Ő annak a
főosztálynak a vezetőjeként tevékenykedett. Akkor mi kísérleti programban voltunk a
Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, s ennek a munkának során szintén elég sok olyan
napot töltöttünk el, aminek az eredményéről – akkor mi azt hittük- hogy nagyon nagy
lesz. Akkor az volt, a későbbiekben azt láttuk, hogy temérdek munka mellett ez
időszakos javulást hozott a megye gazdasági életébe, de nem volt eredmény nélküli
olyan értelemben, hogy a törvény 1996-os megszületésekor példaként a mi és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkáját tudták idézni. Ezt követően - a főosztály
vezetése után – az aljegyzői pozícióban dolgoztunk elég hosszú időt úgy, hogy
Kormos Dénes úr az alelnöki munkája során többször és hosszú időn keresztül
megtapasztalhatta az együttműködést, a kiváló memóriát, a munkában való részvételt
és jó elképzeléseket. Ezt szeretném én szintén megköszönni kívánva mindazt, hogy ez
a tudás -akik maradunk és visszük tovább a megyei önkormányzat hivatalának dolgait
- ne legyen egy elzárt tudás. Invitálom Alföldi László urat a jövőre vonatkozóan is,
hogy a megyei önkormányzat hivatalánál mint eddig itt dolgozó, most már a nyugdíjat
élvező, de a tudására szükség lévén, visszalátogató személy legyen itt; a megyei
önkormányzat munkáját segítse a jövőben is.
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Ha más képviselőtársamnak nincs hozzáfűzni valója, arra szeretném kérni a
jelenlévőket, hogy a megyei önkormányzat határozatát hozzák meg, mely a jogviszony
megszüntetését jelenti.
Akik egyetértenek vele, az igen gomb megnyomásával jelezzék.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
53 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
4/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Közszolgálati jogviszony megszüntetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta Alföldi László aljegyző közszolgálati jogviszonyának
megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és azzal összefüggésben az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés egyetért Alföldi László aljegyző közszolgálati jogviszonyának 2008.
március 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésével.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Alföldi Lászlónak a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatalában és aljegyzőként végzett tevékenységéért.
3. A Közgyűlés felhívja Elnökét és Főjegyzőjét az 1-2. pontban foglalt rendelkezések
végrehajtása érdekében a szükséges és egyéb munkáltatói intézkedések
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
2008. március 31.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Alföldi László aljegyző úrnak adom meg a szót.
Alföldi László aljegyző
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Valóban, számomra egy fontos döntést hozott a
tisztelt testület. A hosszú napirendjei sorában – tudom, hogy hosszú lesz a mai nap –
engedjék meg, hogy két-három percben elmondjam én is a véleményem,
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megköszönjem a köszöntő szavakat - illetve a túlzó dicséreteket talán – helyre
tegyem.
A kort úgy gondolom, akinek szerencséje van, az eléri. Amikor 1965-ben
gyakornokként ebbe az épületbe beléptem, s a hátsó lépcsősoron felmentem a második
emeletre, meg kell mondani, igen csak nehezen vettem a levegőt, s nemcsak az
emeletek magassága miatt. Azután a dolgok úgy alakultak, hogy több mint két
évtizedet Miskolc város kötelékében, majd közel húsz évet a megyei önkormányzat
állományában töltöttem el osztályvezetőként, illetve aljegyzőként. A Megyeházán a
napi munka mellett külön öröm volt számomra, hogy több külföldi tudományos
szervezettel lehetett éveken keresztül együttdolgozni, mert a ’90-es évek elején még
érdekelte a külföldet Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyzete.
Sikerült néhány kormány-előterjesztés előkészítésében is részt venni; ahogy Elnök úr
említette, a kísérleti programban, majd a megyei integrált programban. S több olyan
szervezet is jött létre, amelyek még ma is működnek; az ÉRÁK, a Megyei Munkaügyi
Tanács, a Megyei Fejlesztési Ügynökség vagy a több vállalatból létrehozott
BORSODKOMM – bár már nem a mi tulajdonunkban. S úgy gondolom, igen szép
munka – amiben nagyon nagy lehetőségek vannak – a határ menti szomszédsági
programokban való együttműködés. Néhány dolog sikerült, de ami az
eredményességet illeti, hiányérzetem is van. Úgy vélem, hogy a megye gazdasága ma
valamivel jobb helyzetben van, mint ahogy egyes esetekben láttatják ezt. A tágabban
vett infrastruktúra, az emberi életviszonyok viszont rosszabbak annál, mint ahogy
sokan hisszük. Tudnék itt részleteket felhozni. Csak egy dologra szeretném felhívni a
figyelmet; hogy az elmúlt évben az Országgyűlés újra pozícionálta a kistérségek
helyzetét, rangsorát. Most már nem 17, hanem 31 mutató alapján, s bizony a
többségében nem jó helyzetben van Borsod-Abaúj-Zemplén megye, sőt a
foglalkoztatottságot tekintve - amelyet ma már másképp mérnek - méghozzá a
háztartásokban foglalkoztatási viszonyban nem rendelkezők aránya alapján. Ez a
helyzet sokkal rosszabb, mint amit a regisztrációs munkanélküliségi adatok
bizonyítanak. Nem felmentésként mondom, hogy a probléma kialakulásában a megyei
önkormányzat szerepe kicsi, inkább szomorúan, hogy a megoldásban a lehetőség is
egyre kisebb. 43 év sok idő, bevallom azt is, hogy ma már nemcsak felfelé, hanem a
lépcsőn lefelé haladni is egyre nehezebb az embernek, s nemcsak a lépcsők száma
miatt.
Tisztelt Közgyűlés! Szeretném megköszönni Önöknek, a közgyűlés frakcióinak, a
tisztségviselőknek, Elnök úrnak, Alelnök úrnak, hivatalbéli vezetőimnek és
munkatársaimnak a figyelmét és türelmét, hogy együtt dolgozhattunk, hogy a
közösséget szolgálhattuk.
Nem tudok mást mondani, mint sok sikert kívánni Önöknek, a teremben lévő
valamennyi ismerősnek, s Borsod-Abaúj-Zemplén megyének. Köszönöm szépen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében, akik itt tartózkodunk, illetve akik együtt
dolgoztunk Alföldi Lászlóval az elmúlt évek, évtizedek során, mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy jó egészséget kívánunk a nyugdíjas évekhez; aktivitást is kívánunk
a nyugdíjas évekhez és örömmel látjuk mindig a hivatalban.
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Mi, akik négyéves ciklusokban gondolkodunk, nekünk a 43 év kicsit „nagynak” tűnik,
mi csak négyben látjuk sorsunkat, s aztán meglátjuk a következő négyet.

Az ötödik napirendi pontban amiről dönteni kell - hiszen március 31. napjáig szól az
előterjesztésben a foglalkoztatás – Javaslat az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó
pályázati kiírásra.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, kérem a bizottsági vélemény
ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, vélemény a kiírással kapcsolatosan?
Nincs jelentkezés.
Az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása a szabályok betartásával
megtörténik, ha erre a közgyűlés „áldását” adja.
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzanak.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
54 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Ennek
megfelelően
a
megyei
önkormányzat a pályázatot kiírja és a
döntés majd a közgyűlés tagjai elé fog
kerülni.
5/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Pályázati kiírás aljegyzői állás betöltésére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az aljegyzői állás
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
pályázatot hirdet
megyei a l j e g y z ő i állás
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betöltésére
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján.
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör a pályázat elbírálását követően
betölthető.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
érvényes (3 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladat:
A főjegyző helyettesítése, valamint a főjegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Az aljegyző - az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján - vagyonnyilatkozat tételére köteles.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján.
A pályázatokat a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) történő megjelenésétől
számított 30 napon belül kell benyújtani - zárt borítékban - a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökéhez (3525 Miskolc, Városház tér 1.).
A pályázatok elbírálásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés – a főjegyző
javaslatára - a benyújtásra megállapított határidőt követő ülésén dönt.
A pályázat eredményéről a döntést követő 8 munkanapon belül a pályázók írásban
értesülnek. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyagot
visszaküldjük.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal humánpolitikai vezetőjétől a (46) 517-677-es telefonszámon.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Hatodik napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj
adományozására.
Hetedik napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj
adományozására.
Ahogy az elmúlt esztendőkben is, a megyei önkormányzat meghirdette a kitüntető
díjakat. Ilyen értelemben minden év tavaszán – most már több mint egy évtizede – a
Megye Közbiztonságáért, illetve Tűzbiztonságáért Díj adományozásáról dönt a
közgyűlés.
A szabályaink szerint kitüntetési ügy tárgyalásakor zárt ülést kell elrendelni.
Kérem a zárt ülés feltételeinek biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésére.
A zárt ülés végeztével a hivatal dolgozói, a sajtó képviselői elfoglalják helyüket a nyílt
ülésen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ez a napirend tartalmazza azt, ami meg fogja határozni az évünket, illetve azt
gondolom, ami még meghatározta, az a 2007. december 17-i parlamenti döntés volt.
Ezzel együtt ebből az országos költségvetésből levezethetően a forrásaink, illetve
mindaz, amit ma itt a képviselőtársak elfogadnak, a közgyűlés rendeletileg megszab a
saját bevételekre vonatkozóan.
A 2008. évi költségvetést minden bizottság megtárgyalta, kérem a bizottsági
elnököket, hogy a bizottsági véleményeket mondják el.
Módosító javaslatok is vannak, erről is tárgyalunk.
Költségvetésünkről amit mindenképpen el kell mondanunk, hogy 33 milliárd 600
millió Ft-os a költségvetés bevételi oldala és 37 milliárd 600 millió Ft a kiadás. A
különbség az 4 milliárd Ft. Elég nagy ahhoz, hogy az ember felkapja a fejét, elég nagy
ahhoz, hogy azon gondolkodjunk, hogy miért is van ez nálunk?
Sok mindent el tudunk erre mondani. Van egy megszorító, megvonó országos
költségvetés. Vélhetően van egy olyan intézményhálózat a megyei önkormányzat
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fenntartásában, amely még mindig nem tudja teljesíteni azokat a paramétereket, amit
az állami költségvetés megszab neki, s vélhetően nem is fogja tudni, hiszen elég
komoly megvonások történtek - bizonyos értelmű diszkrimináció is - lásd a
kistérségek által működtetett szociális intézmények, iskolák, önkormányzatok által
fenntartott iskolákat.
A költségvetés tükrözi a megye általános helyzetét. Az előbb Aljegyző úr említette a
gazdaság helyzetét, foglalkoztatás helyzetét. Nem véletlen, hogy mi most 55
önkormányzati intézménnyel - úgy számolunk 55-tel, hogy az előző időszakban az
oktatási intézményeknél egy elég komoly összevonás történt - tehát csökkent az
intézmények száma; ezzel együtt is ilyen mértékű lett a hiányunk, ami a jövőre
vonatkozóan aggodalomra ad okot mindannyiunk szemében. Ezért ennek az
esztendőnek vélhetően a következő módosításaiban minden egyes alkalommal először majd áprilisban - lesz módunk az elmúlt évi költségvetés zárását megnézni, s
akkor a következő negyedévenkénti eredményeknél mást nem tudunk, mint keresni
addig is a forrásokat.
Azt kell „játszanunk, amit az állam játszik velünk”; bizonyos értelmű megvonásokat.
Vélhetően mindannyian azzal egyetértettünk, hogy a szolgáltatás színvonala, ami a
2006. év végi és 2006. évi költségvetésnek megfelelő szolgáltatások, a két intézmény
belépésén kívül megmaradt. Ez új helyzetet annyiban okozott, hogy 2 plusz intézmény,
de ugyanaz a szolgáltatási színvonal. Ha most ebben lépnünk kell – s lépnünk kell -,
az nem történhet másképpen, mint a szolgáltatás színvonalának a csökkenésével vagy
pedig a foglalkoztatottak számának a csökkenésével, hiszen ezek azok, amelyek
meghatározzák alapvetően a kiadásainkat.
Energia függőségünk és energia költségeink óriásiak, ennek megfelelően teszünk majd
bizonyos lépéseket ebben az esztendőben is, hogy csökkenteni tudjuk az energia
költségeket. Bizonyos fejlesztések most fejeződtek be, mint pl. Borsodivánkán. Az
elmúlt esztendőnek ilyen típusú pályázati forrásai nem voltak, erre nem tudtunk
pályázni. Ebben az esztendőben kívánunk ezzel élni.
Ezt a költségvetést joggal lehet kritika alá vonni. Nem fogjuk tudni mondani, hogy ezt
jó szívvel tudjuk felvállalni. Az adott körülmények között az adott környezetben ami
mozgásteret nekünk hagyott az országos költségvetés, melyet a kormány előterjesztett,
ezt tudtuk produkálni a jelenlegi állapotban.
Mindannyian, akik az önkormányzatokban dolgozunk akár polgármesterként, akár
pedig testületi tagként a települési önkormányzatoknál, hasonlóképpen látjuk ott is,
hogy az intézmények működésére a források szűkek. Ha nem így látták volna a
polgármester-képviselőtársak, akkor nem került volna hozzánk át intézmény az elmúlt
esztendőben is, amit mi jó szívvel átvettünk, de ezzel együtt a mínuszait is kénytelenek
vagyunk elviselni.
Mint minden évben, most is a költségvetés összeállításánál, előterjesztésénél a megyei
önkormányzat könyvvizsgálóját, Fekete Tibor urat köszöntve kérdezem, hogy van-e
szóbeli kiegészítés? Nincs. Írásbeli előterjesztés megtörtént, a bizottságoknak, a
közgyűlés tagjainak rendelkezésére áll. Ezt a költségvetési tervezetet vizsgálták a
bizottságok.
Kérem a bizottsági elnököket, először a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökét,
Török Dezső urat, hogy a költségvetési javaslatról mondja el a bizottsági véleményt.
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Az előterjesztői módosítás a Képviselőtársaknak kiosztásra került.
Amik ebben szerepelnek; van olyan hely, ahol történt egy számolási hiba. Ezt most
igyekeztek még észrevenni a kollégáink, s jelezni a Képviselőtársak felé, illetve az
előterjesztésben szerepel a 4-es táblázatban, szeretném majd felhívni a figyelmet, ami
a kórháznál szerepel, mint előterjesztői módosítás, megjelölve, hogy TIOP-2.2. Ez az
egészségügyi pólus kialakítás. Ezzel a kiegészítéssel, s a céltámogatással, mert ezek
léteznek, így szeretnénk egy módosítást Önök felé közölni.
A bizottságoknak adom meg a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság február 12-én tartotta rendes bizottsági ülését. A bizottsági ülés során a
pénzügyi rendeletről hosszabb lélegzetű vita nem alakult ki. Számszerűségét tekintve
nem igazán kérdőjeleződtek meg dolgok. Erről az ominózus 4. számú mellékletről
folyt hosszabban a vita, mégpedig arról, hogy a megyei kórháznak adjunk lehetőséget
arra, hogy ebben az évben is cél- és műszer pályázatra kerüljön be egy sorban
megjelenítésre valamilyen formában a rendelet-tervezetbe.
Ezek után a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, a
nyersanyagnorma határozati javaslatot is elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek is.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság február 7-i ülésén tárgyalta a jelzett napirendet. A határozati javaslatot és a
rendelet-tervezetet 6 igen, 3 nem szavazattal mindkét esetben elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Riz Gábor, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság úgy a határozati javaslatot, mint a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 9 igen, 5 nem szavazattal elfogadásra javasolja úgy a határozati javaslatot,
mint a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s mind a rendelet-tervezetet, mind a
határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is, s 9 igen, 7
nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s 9 igen, 4 nem szavazattal mind a
határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság február 7-én tárgyalt az előterjesztésről. A rendelet-tervezetet 6 igen, 5
nem szavazattal, a határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, s a közgyűlésnek
is elfogadásra javasolja.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet. Egy módosítás van,
amely valószínűleg elírásból származott mindössze. Az 5.1.1. számú mellékletben, ami
a kiemelt kulturális rendezvények támogatását tartalmazza, az első sorban a támogatott
szervezet neve tévesen került beírásra. Főosztályvezető úr szerint ez elírás, de ne így
kerüljön elfogadásra. Helyesen a támogatásra javasolt intézmény neve: Abaúj
Polgáraiért Alapítvány. Tehát az első sorban a mellékletben a támogatásra javasolt
szervezet ez lenne.
Ezzel a módosítással a határozati javaslatot a bizottság 10 igen, 3 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta, a rendelet-tervezetet pedig 10 igen, 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a költségvetési előterjesztést. 9 igen, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett ajánlottuk a közgyűlésnek elfogadásra.
Hosszú és érdemi vita alakult ki abban, hogy a megyei egészségügyi intézmények
számára céltámogatásra saját erőt próbáljunk meg elkülöníteni. Ha az előterjesztői
módosító javaslat erre vonatkozik, akkor örömmel vettük és köszönjük szépen.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Elnök úr a bizottságok véleményét kérte,
s a felvezetőben szólt is a hiány mértékéről. Mi nem lepődtünk meg olyan nagy
mértékben a 4 milliárdon is, mert 2007. évi költségvetési rendelet módosítását is
tárgyaljuk, s bízunk benne, hogy ez a pénzmaradvány néhány hónap múlva
megfelelően fogja szolgálni a 2008. évi feladatok végrehajtását.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag, a költségvetési rendeletet 4 igen, 3
nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés frakcióvezetőinek, tagjainak adom meg a szót. Kérdezem, ki az, aki
hozzá kíván szólni a 2008. évi költségvetés tervezetéhez. Panyik József frakcióvezető
úr, tessék.
Panyik József, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője
Már az elnöki felszólításnak is eleget kell tenni – úgy gondolom - a többséget
biztosító frakció részéről, hogy ehhez a költségvetéshez ilyen felvezetés után, amikor
azt mondta Elnök úr, hogy elég sok kritikával illethető ez a költségvetés, valamit
mégis mondani kell.
Azt gondolom, hogy a kritika az lehet, hogy az általunk alkalmazottak,
foglalkoztatottak, illetve az általunk biztosított ellátást igénybe vevők – ahogy Elnök
úr is említette vagy kiérződik a szavaiból - nem nagyon érzik a veszélyét, a helyzetet,
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ami a megyei önkormányzat költségvetésében 2007-ben is volt és 2008-ban is lesz.
Hiszen úgy gondolom, hogy a költségvetési hiányt a kötvénykibocsátással, illetve egy
olyan adósságba való verekedéssel még kezeltük és ezt az intézmények még nem
nagyon látják, hogy milyen óriási gondban van az önkormányzatunk. Azt gondolom
persze, hogy ha ezt megállapítjuk, akkor csak azért tudjuk tenni, mert 2007-ben is,
mint ahogy 2008-ban azt vállaljuk fel, hogy a kötelező feladatainkat ellátjuk.
Márpedig láthatjuk, a számokból teljesen világosan látszik, s a könyvvizsgálói
anyagból is, hogy olyan szabályozási probléma van, amelyben önkormányzatunk
tehetetlenül vergődik. Azt gondolom, hogy azzal túl sokat nem mondok, ha azt
mondom, hogy a magyar önkormányzati rendszer egy súlyos válságban van, mert ha
csak belegondolnak abba a helyzetbe, hogy milyen alkotmányellenes szabályozások
születtek 2007-ben – közülük csak egyet mondok; a regionális szintre megpróbálni
megszervezett közigazgatási hivatalokra gondolok, amely annyira alkotmányellenes
lett, hogy azokat 2008. július elsejével újra a korábbi szabályoknak megfelelően kell
visszaállítani - akkor csak egyet emeltem ki. De azt gondolom, hogy ha az
önkormányzatok – nem csak a megyei önkormányzatra, önkormányzatokra gondolok
– hanem a többiekre is, nem csak a politikai motivációval foglalkoznának a
költségvetésük
elkészítésénél,
hanem
szakmai
szempontok
alapján
Alkotmánybíróságnál támadták volna meg 2007-ben a Magyar Köztársaságnak az
önkormányzati forrásszabályozásra vonatkozó részét, akkor bizonyára ott is
kiderülhetett volna, hogy az a diszkrimináció, amelyben a megyei önkormányzatokat
kizárták és 2008-ban is kizárják az önhibájukon kívüli hátrányos pályázati forrásból,
az teljesen alkotmányellenes szabályozás.
De azt gondolom, hogy az önkormányzatunknak mindezek mellett 2008-ban
erőteljesen el kell azon gondolkodni, e költségvetés is tartalmaz információkat a 2009.,
2001-es és az utána következő évre. De az előző két évre kötelező is valamit
mondanunk. Mit is fogunk tudni tenni mi 2009-ben, illetve 2010-ben. Azt gondolom,
az nem túl jó üzenet, hogy ha mi az ellátási színvonal csökkentését próbáljuk
alkalmazni, vagy az alkalmazottak felé mondunk el üzenetet, hogy létszámleépítésekre
kerülhet sor, mert ahogy a mai ülésünk alkalmával már többen is mondták, nem
hiányozna ennek a megyének, hogy a legnagyobb foglalkoztató is egy jelentős
létszámleépítéssel próbálná ezt a kérdést kezelni. Azt gondolom, hogy ez évben
mindenféleképpen talán lehet minden közgyűlésünkön is a költségvetésünkkel
foglalkozni, mert 2009. rohamosan közeleg és abban bízni csak, hogy egy más
kormány másfajta költségvetést fog előterjeszteni, nagyon bízni nem lehet. Nem
tudom, mennyien olvasták a jelenlévők közül Demján Sándornak azt a nyilatkozatát,
hogy kormányoktól függetlenül a következő 10-15 évben Magyarország lesz Európa
legszegényebb országa, s igaziból a mai magyar államháztartás az 7-8 nagybefektető
pénzügyi technikáitól függ. S az elfogadott konvergencia-program alapján túlzottan
nagy mozgástér valószínű nem lesz a 2009-es költségvetés számainak összeállításánál
sem.
Azt gondolom, hogy a megyei önkormányzatnak – gondoljuk, hogy 2008-ban – a
kötelező önkormányzati feladatait el kell látni és ez a költségvetés lehetőséget is
biztosít erre. Kellene keresni azokat a kitörési pontokat, amelyekben
önkormányzatunknak létjogosultságát – elsősorban a választók, szervezetek előtti
létjogosultságát – tudná bizonyítani, ezt pedig úgy gondolom, az önként vállalt
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feladatok körében kell keresni, hiszen sajnos a civil szervezetek is olyan nagy
működési problémákkal küzdenek, hogy jószerével nagyon fontos nekik a megyei
önkormányzattól számba vehető vagy remélt segítség.
Az, hogy a fejlesztéseink közül, amely a költségvetésünkben szerepel, s amelyről a
tavalyi évben is elég sok anyagot hallgattunk meg, a költségvetésünknek a többségét
jelentő feladatainknak legsúlyosabb, legfajsúlyosabb részét, a kórházi, illetve
egészségügyi ellátásra vonatkozó fejlesztést jelenti, abban csak azt tudjuk mondani,
bízunk abban, hogy az a pályázat, amelynek elkészítése a Csillagpont pályázat, s
amelyen dolgoznak az arra illetékesek, az megfelelő időben befogadást nyer és egy
jelentős olyan fejlesztés valósulhat meg, amely a későbbi években legalább a szintet
nem rontja, illetve a működés nehézségeit sem növeli. Bár látható a mostani 14.
napirendi pont levételével, hogy azért bizonyos, elég nehéz egyeztetések még sorra
vannak a megyei jogú várossal a párhuzamos ellátási formák megszüntetésére, illetve
arra, hogy ez a jelentős projekt pályázat befogadásra kerüljön és hogy az a remélt vagy
számított jelentős összegű fejlesztés megvalósuljon.
Ezért azt gondolom, hogy az önkormányzatnak az anyagból láthatóan is ebben az
évben kevés fejlesztési lehetősége van, ezekkel – és remélhetőleg a kiírásra kerülő
pályázatokkal – továbbra csak biztatni kell az érintetteket, a hivatalt, az önkormányzat
intézményeit, hogy éljenek, s ezáltal talán olyan fejlesztéseket is tudnak megvalósítani,
bár azok 2008-ban valószínűleg költségvetési kihatással nem rendelkeznek majd, de
2009-ben mindenféleképpen, amely talán a működést is egy kicsit javíthatja.
Nagyon fontosnak tartja a frakciónk, hogy – ahogy Elnök úr is említette - 2008-ban
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy azok a célkitűzések – bár nagyon nehéz
az intézményeknek ezeket is teljesíteni - amelyek az anyagokban is szerepelnek,
személyi és dologi előirányzatoknak a csökkentésére, illetve a költségvetés
végrehajtására vonatkozó vezetői rendelkezések megfelelő időben és módon
végrehajtásra kerüljenek, s erről a közgyűlés bizottságai és maga a közgyűlés is időben
tájékoztatásokat kapjon.
A frakciónk ilyen gondolatok mellett javasolja ezt a költségvetést elfogadásra.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja
Elnök úr, Frakcióvezető úr gondolataiból azért kisugárzik az, hogy mindannak a
helyzetnek, amely kialakul, annak a helyzetnek a hátterében semmi más nem
húzódhat, csak és az a „fránya” kormány, amely megszorító intézkedéseket hoz a
megyei önkormányzatra vonatkozóan. Elzárja a csapokat, és hát így nem is lehet
másképpen cselekedni, csak úgy, ahogy cselekszik ma a megyei önkormányzat
vezetése.
Én egy kicsit másképp látom ezt a kérdést. Talán nemcsak azért, mert egy másik
frakcióban ülök, hanem egyszerűen annak okán is, mert úgy gondolom, hogy akkor,
amikor az ember bármilyen tekintetben vállal egy szerepet, egy felelősséget, akkor
nem csak és arra számol, hogy valakik vagy valamilyen szervezetek lebontásán
keresztül, pénzügyi forrás biztosításán keresztül majd eleget tud tenni a feladatoknak,
hanem úgy gondolom, hogy nyilván van egy bizonyos értelmű öngondoskodás, egy
bizonyos értelmű konstruktivitás, minden egyéb más, ami arról szól, hogy saját
magunk is képesek vagyunk bizonyos értelemben pénzügyi forrásokat teremteni.
Magyarul azt mondom, hogy a nem eltagadható és nem eltagadandó megszorítások
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keretei között azt hiszem, hogy ami meghatározó módon megjelenik a megyei
önkormányzat életében, az vállalható, de mindezek mellett ez nem az egyedüli és nem
az egyetlen olyan dolog, nem a kizárólagosság elvén megfogalmazandó, amire
hivatkozni lehet.
A másik oldalát is meg kell nézni a dolgoknak. Azt is meg kell nézni, hogy nincseneke felesleges vagy feleslegesnek tűnő kiadásaink. Nincsenek-e olyan tételek ebben a
költségvetésben, amelyek mondjuk egy alcím keretei között - teljesen mindegy, mit
mondok; idegenforgalom - olyan tételeket hordoz magában, amelyeket nem biztos,
hogy magában kell hordoznia 50-60 milliós nagyságrend keretei között. Lehet, hogy át
kellene tekinteni a hasznosultságát érintően mondjuk a korábbi döntésekre kiadott
lapunkra, a Kulcsra, sok minden egyéb másra, tehát lehet, hogy lehetne néhány olyan
dolgot szem előtt tartani, ami a költségvetés tekintetében némi átrendeződési
lehetőséget is adna a megyei önkormányzat vezetésének.
Akkor, amikor a bevételi előirányzatoknak a mértéke az - ha jól emlékszem - 2,8 %os növekedési nagyságrendet hordoz magában, s ezzel szemben a kiadási
előirányzatok növekedése meg 3,5 %-os mértékű növekedés, akkor azt gondolom, nem
a leghelyesebb utat járjuk, hiszen önmagában ez azt eredményezi, hogy a hiány
mértékének a növekedése az 9,5 %-os nagyságrendje haladja meg a tavalyi esztendő
hiánymértékét. Nem jó a pálya – szerintem – saját magunk csökkentjük annak a
lehetőségét, ami az elkövetkezendő időszak vonatkozásában mozgásteret adna a mi
számunkra.
Amit én még alapvető problémának és gondnak tartok; az igazából az, hogy a
beruházási és a fejlesztési kiadások aránya is csökkent. 5,2 %-os nagyságrendű volt a
tavalyi esztendőben, most 5 %-os. Így nem tűnik soknak a kéttized százalékpontos
nagyságrend, de hát egy 36-37 milliárdos költségvetés keretei között azért ez is
lényeges. Mindezek mellett 4,2 milliárd Ft-os hitel nagyságrenddel számol ez a
költségvetés. Mint említettem, egy 9,5 %-kal magasabb értéket képvisel ez, mint a
2007-es időszakban volt. Egy olyan helyzetben, miközben – most nem tudom
pontosan összeszámolni a dolgokat – de 8 milliárd Ft-nyi kötvénykibocsátásra került
sor, azért elég sok elidegenítés is volt a tavalyi esztendőben. Úgy gondolom, úgy
érzem, hogy ezek a források bizonyos értelemben nemcsak a működés megalapozását
kellene hogy szolgálják, hanem a fejlesztési típusú pénzforrások, a saját források
biztosításának a kérdéskörét, a pályázatokhoz kapcsolódó saját források meglétének
növekedését is kellene, hogy szolgája.
Azt hiszem tehát, hogy e tekintetben elgondolkodtató legalább ez a költségvetés.
Igazából vannak olyan tételei, amelyeket nem is nagyon értek úgy elsőre, magának pl.
az önkormányzati hivatal működési kiadásainak a nagyságrendjét, ami 45-50 %-kal
haladja meg a tavalyi esztendő működési kiadásait. Bár biztos van rá ésszerű
magyarázat is, de azért a tavalyi 1 milliárd 141 millióval szemben a mostani 1 milliárd
683 millió Ft az lényegesen elmozdulás. Ha van értelmes magyarázata, azt persze jó
szívvel vesszük, s akkor nyilván képesek vagyunk ezt tolerálni. Ezt a mértékbeli
eltolódást csak azért mondtam, mert magának a testületnek, a bizottságoknak, minden
egyéb másnak a költségkihatása tekintetében egy 5 % pont körüli növekedése van, ami
reális, érthető, s nem is szükséges, hogy több legyen.
Ami nekem a problémám - már érintettem - a felhalmozási kiadások tekintetében az a
fajta visszaszorulás, ami tapasztalható. Igazából az, hogy a pályázati források kapcsán
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ha elsőre ránézünk a táblákra, azt látjuk, hogy rendben vagyunk, mert 2007-ben 776
millió Ft volt, 2008-ban pedig a tervezett számok ettől lényegesen nagyobbak, 1
milliárd 486 millió Ft-ot takarnak, de tudjuk, hogy ebben van két nagy tétel; az egyik a
Csillagpont kórház 1 milliárd 200 millió Ft-tal, meg 40 millió Ft-tal a szikszói Rákóczi
Ferenc Kórház. Bár hozzáteszem, a táblában hiányzik egy harmadik sor; mert a kettő
együttes összege az nem 1 milliárd 486 millió, csak 1 milliárd 240 millió, tehát
igazából hiányzik onnan egy harmadik tétel is, amit nem lenne baj majd valamikor
egyszer korrigálni.
De hogy ne csak kritikai éllel szóljak a dologról – mert nem ez a célom - azt
szeretném érzékeltetni, hogy mindenképpen pozitívnak tartjuk azt, hogy az
intézményhálózat működésének a garanciái azok benne vannak megítélésünk szerint
ebben a költségvetésben. Ilyen értelemben ezt meg kell és meg is erősítjük.
De és összességében, súlyában érintően a költségvetés elfogadását nem fogjuk tudni
megtenni, már csak azért sem, amit az előbbiekben említettem.
Azt gondolom tehát, hogy a megtakarításra való törekvés, a már korábban nem rossz
éllel kinyilatkoztatott konstruktivitásra való figyelemfelhívás, akár az
együttgondolkodás jegyében is, a létszámgazdálkodás, a bővülő létszámoknak a
feladatokhoz illesztett kérdésköre, amellyel nem azt kívánom mondani, hogy
csökkentsük az állományi létszámokat, de azt kívánom mondani, hogy ha vannak
kötelező feladataink és önként vállalt feladataink, akkor nyilván ennek a függvényében
célszerű gyakorlatilag ezeket a kérdéseket is kezelni.
Azt gondolom tehát, hogy - összegezve a „történetet” - úgy tudnám a költségvetéshez
való viszonyunkat kifejezni, hogy abban az esetben és akkor, amikor a bevételek
növekedése alulmúlja a kiadásoknak a növekedését, akkor, amikor a hiány mértéke a
közel 10 %-pontos növekedést éri el, akkor egy ilyen, és egy 4,2 milliárdos
hitelfelvétellel párosul, aközben, miközben kötvénykibocsátások, elidegenítések
zajlanak, egy ilyen költségvetést megerősíteni a szocialista frakció nem tud.
Köszönöm.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja
Valóban nincs jó helyzetben ma a megyei önkormányzat, a megyei közgyűlés, úgy,
ahogy általában a magyar önkormányzatok sem, mégis egy fontos – számomra
legalábbis kétszeres okból - fontos elemére szeretném felhívni a figyelmét a
jelenlévőknek. Ebben a helyzetben, amikor általában a kiadások megelőzik a bevételek
alakulását jócskán, ebben a helyzetben a megyei közgyűlés a tavalyi éven is és ezen az
éven is egy nagyon komoly nagyságrenddel támogatott egy olyan nemzeti ügyet, mint
a Magyar Nyelv Múzeumának a megépítése, hiszen az elnyert 400 millió Ft-hoz
képest jócskán 300 millió Ft fölötti támogatásra van szükség a megvalósuláshoz, mely
megvalósulás láthatóan április hónapban és az év második felében két ütemben meg is
történik. És bár annak idején közösen indult a pályázat Sátoraljaújhely várossal, egy
döntés kapcsán ez egy az egyben a megyei közgyűléshez, megyei önkormányzathoz
került. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly, előremutató és olyan ügy, ami azt
mutatja, hogy akkor is lehet előrefelé menni ilyen jelentős és szimbolikus
kérdésekben, amikor pénzügyileg rossz helyzetben vagyunk. Szeretném megköszönni
a közgyűlés elnökének, illetve a hivatalnak és testületnek azt a hozzáállását, amit az
elmúlt két évben tapasztaltunk.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés tagjai részéről újabb hozzászólásra jelentkezést nem látok.
Ha megengedik, néhány szóban reagálnék az elhangzottakra mindenképpen.
Igen, mondtam, hogy kritikával illethető a költségvetés. A dicséreteket is jó néven
veszi az, aki dolgozott ebben a munkában, de igazából egy olyan „hozott anyaggal”
kell dolgozni, amit ha elvégzünk, akkor azt látjuk, ami az eredmény.
Amit Gúr Nándor képviselőtársam mondott, azoknak sajnos egy része olyan
igazságokat tartalmazott, amivel tényleg így számolt a költségvetésünk. Egy gondunk
van csak, „a döglött lovat” áthúzzuk a szomszéd udvarba. Nos, ez a döglött ló ez a
költségvetés, az országos költségvetés. Ezek azok, amit muszáj oda adresszálni, mert
még mindig nem hallják. Képviselő úr is megszavazta azt a költségvetést, amely azt
mondja, hogy diszkriminatív, a megyei önkormányzat nem kaphat utólagos forrást. Ez
egy milliárd Ft-hoz közeli volt – 940 millió Ft volt - 2006-ban. 2007-ben ezzel nem
élhettünk. Tessék elgondolni, ha ezzel a forrással élhettünk volna! Mi kaptunk 50
millió Ft-ot Bajnai Gordon önkormányzati, területfejlesztési minisztertől. Heves
megye a mi megyénknek jó esetben azt mondjuk, hogy a 40 %-a lakosságában,
gondjaiban, adósságállományában, fenntartott intézményeinek számában. Ha
Képviselő úr a legközelebbi ülésre elhozná azt az adatot, hogy mennyit kaptak –
nehogy én igaztalanul mondjam ki - többet, mint 50 millió Ft-ot. Tehát láthatóan ez
egy „büntető század” ilyen értelemben, hogy aki most úgy gondolja, hogy az ellenzék
kell, hogy vezesse a megyét, akkor szenvedje el. 940 millió Ft hiányzik, de most ha ezt
az 50-et leveszem, akkor 900 millió Ft hiányzik. Tehát amikor ezt nézzük, ez is ott
van, abban a kategóriában, hogy miért történnek ilyen mértékű eladósodások. Meg kell
nézni; a 2007-es költségvetésről beszéltünk az előzőekben, ami hiányzik, de sajnos azt
kell mondanom, hogy ez 2008-ban is hiányzik. Nem tudja a főosztály betervezni, mert
képviselőtársaim a Parlamentben azt a gombot megnyomták, illetve azt a költségvetést
támogatták, ami azt mondta, hogy megyei önkormányzatok 2006. végéig átlátható
költségvetéssel rendelkeztek. Ma az az indok, hogy átláthatatlan a megyei
önkormányzatok költségvetése, ezért nem lehet hozzátenni ilyen pótlólagos forrást.
Furcsa módon megváltozott – „opálos lett” - az üveg. Valahol biztos az lett a
szomorúságtól, de nem hiszem, hogy a mi gazdálkodásunknál. Nagyon szívesen állunk
rendelkezésre minden egyes tudásunkkal, minden egyes képviselőtársunkkal, akik az
önkormányzatunk pénzügyi dolgaiban dolgozik. De szerintem Gúr Nándor képviselő
úr is ezt tökéletesen látja. Azt mondta, mert másik frakcióban ül. Azt gondolom, a
másik frakciónál ezek a dolgok jó lenne - ha egy picit emlékeznének,Önök is látták ezt
- akkor sem volt különösen jó az önkormányzatok költségvetési helyzete, mert volt
egy miniszter asszony, aki a végén már nem is belügy volt, hanem önkormányzati
miniszter, s évek alatt meg kell nézni, hogy milyen százalékos inflációk voltak, s
milyen százalékos növekedések az önkormányzati költségvetésben. Tehát
gyakorlatilag minden évben a feladatokhoz képest csökkenők voltak a hozzáadott
értékek. Ez a múltra vonatkozhat, s most 2008-ról beszélünk, s akkor csak annyit kell
mondani hozzá, hogy a tendencia nem változott. A tendencia továbbra is az, hogy
elvonás. Elvonás olyan értelemben a megyei önkormányzattól, hogy a kistérség által
fenntartott szociális intézmények 10 ezrekkel többet kapnak fejkvótában, mint mi. Ott
biztos jobbak, ügyesebbek, szebbek vagy netán a „mi gyerekünk”, ezek meg nem a mi
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gyerekünk. Kb. így kell értékelnem, mert mást nem látok ebben a dologban. Innentől
kezdve, ha nekem nem kell átvennem egy szociális intézményt, hanem azt mondom,
tessenek szívesek - ott a kistérség, létrejött ugyan – az Alkotmányba ugyan nem illik
bele – de legyen akkor egy kistérség által fenntartott az az intézmény. Innentől kezdve
több tízezer Ft-tal többet ér egy embernek az ellátása, mint ha mi látjuk el. Ezt azért
kell elmondanom, mert részben, amit Képviselő úr elmondott, azok egy részével egyet
kell érteni, de sajnos innen keletkezik a hiba, tehát az okot keressük meg. Az okozatot
tudjuk itt bírálni, s nem az okokat tudjuk megnézni.
Az önként vállalt feladataink és kötelező feladataink: a kisebbségi önkormányzatok
képviselőit szeretettel köszöntöm itt a közgyűlésen. Az előterjesztés amit tartalmaz,
vélhetően nem az ő igényeik szerinti. Felhívtuk többször a figyelmet arra, hiszen az
elmúlt év tavaszától kezdődően van erre kötelezettsége a megyei önkormányzatnak.
Felhívtuk a minisztériumok figyelmét, s később a Parlament figyelmét, hogy legyenek
kedvesek már többet adni, mint egy települési önkormányzat kisebbségi
önkormányzati ellátása. Az elmúlt évben 640 ezer Ft volt, most egy picivel több, de
biztos, hogy nem az ő igényeiknek elegendő; nem tud működni. A mi forrásainknál
megint nem fogunk tudni oda jelentősebbet, azt a mennyiségű forrást adni, amiről azt
gondolom, eredendően azért hozták létre, s azért gondolták, hogy legyen egy
kisebbségi önkormányzat területi szinten.
Szomorúságunk a pályázatok dolgában: Általában úgy van, hogy pályázunk, s
Frakcióvezető úr is mondta, nem a 2008-as évben tudnak majd a pályázatok
megjelenni pénzügyi javításban, hanem a következő esztendőben. Az a bajunk, hogy a
tavalyi év kiesett ilyen értelemben, hiszen a pályázati források nagyon-nagyon szűkek
voltak, s ebben az esztendőben ez nem tudott már megjelenni esetleg pozitív dologban.
Ami viszont megjelenik, s megcsináltunk minden olyat, ami szerintem helyes volt;
hogy pályázott az önkormányzat. Lásd a könyvtár felújítása, a Levéltár új épületének
megépítése, Polgármester úr által említett Magyar Nyelv Múzeuma, csak mindehhez
annyi forrást kellett hozzátenni… Ezek mind az előző ciklusban elnyert pályázatok,
amiért „kalapemelés” jár; egy problémánk van ezzel; hogy olyan mérhetetlenül sok a
hozzáteendő pénz, mert abból a forrásból azt a munkát nem lehetett elvégezni. Nem
akarom az előző önkormányzatot ebben kárhoztatni, csak a rendszert. Alacsony
támogatás mellett nagyon komoly forrásokat kellett hozzátenni, ez mind megjelenik a
mi hitelállományunkban. Ezek a szomorú valóságok. Szeretném arra is emlékeztetni a
közgyűlés tagjait, hogy ebben az esztendőben már emelten és differenciáltan emelve a
bevételeinknél a szociális intézmények hozzájárulásait, tartalmazza az
előterjesztésünk, hogy milyen pénzeket gondolunk az előzetes felmérések alapján
reálisnak. Mert mi van akkor, ha mi megszabunk egy nagyon szép bevételt? Nem fogja
tudni teljesíteni az önkormányzat intézménye, onnantól kezdve jön a problémánk. Azt
gondoljuk, hogy beveszi a saját bevételeknél a hozzájárulást, s ott jön a procedúra,
hogy ki a tartásra kötelezett, hogy fogjuk tudni azokat a forrásokat beszedni. Tehát
nehéz helyzetet idézett elő ilyen értelemben mindaz a forrás megvonás, ami történt.
Természetesen ha feladatot vállalunk, s mindannyian így vagyunk, néhány dolgot már
tettünk életünkben, jót is rosszat is vélhetően, de nem csak azért ülünk ide, hogy
elkölteni az állam által ideadott pénzt, mert az egy jó dolog lenne egyébként. Adni
mindig nagyon jó, csak ezt kellene mondani a kormánynak, Képviselő úr; adni mindig
nagyon jó értelmes célokra. Most úgy néz ki, hogy az értelmes célokra nem nagyon
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adnak pénzt, nem adnak elegendő pénzt az intézmények fenntartásánál a
legfontosabbra, a fiatalokra. Hány éve próbálkozik már a megyei önkormányzat már a
TISZK pályázati rendszerében. Szerintem ebben mindketten egyetértünk. S aki egy
kicsit ezzel foglalkozott szakmai oldalról is, Kormos Dénes alelnök úr elég hosszú
időn keresztül, jutott valameddig a dolog, s még mindig ott billeg, hogy vajon jut vagy
nem jut arra, hogy támogatást kapunk a megyei önkormányzat által fenntartott
intézményekre. A városokkal együttműködés; ebbe beletartozik Kazincbarcika is meg
Sárospatak is. Két más vezetésű város, de mindenki közösen akarja, de a forrásaink
olyan szűkek, hogy a megyei önkormányzat más egyéb bevételeiből – lásd az
illetékbevételből, az adóbevételekből, ami szintén nem emelkedett olyan mértékűen,
mint gondoltuk, vagy kellett volna, mert ott volt egy megvonás. A konvergenciaprogram szűkítette a lehetőségeket, tehát hozzá kellett tenni, hogy a
működőképességét fent tudjuk tartani az intézményeinknek. Azt köszönöm Gúr
képviselő úrnak, amit mondott, hogy az intézményrendszer fenntartása megvan.
Milyen áron, az egy kérdés. Nem a rövid távú, mert rövid távon még mindig úgy
vagyunk, hogy látjuk a rövid távot, hogy meddig, eddig a gazdasági évnek a végéig,
ennek a költségvetésnek a végéig, de mi lesz utána? Ez egy nagy kérdés, ebben az
aggodalomban tökéletesen értem az Ön által elmondottakat, vagy legalábbis vélem
érteni. Segítségét nagy örömmel vennénk minden egyes rendszerben, lásd a közhasznú
foglalkoztatás, közmunkák, s ilyen jellegű dologban, intézményfenntartást segítő
támogatásokban és a képviselői munkája során is. Amikor a költségvetésről volt szó,
legalább egy képviselő mondaná a másik oldalról a Parlamentben, hogy miért zárjuk ki
a megyei önkormányzatokat pótlólagos forrásból. Ha mi a tendenciát nézve – itt
többszáz millió Ft-ot lennénk kénytelenek megpályázni - s uram bocsá’ kénytelen
volna a kormány is a pénzt ideadni, mennyivel jobb képet tudna festeni az egész
rendszerünk. Tehát azok, amik történtek változások, azok sajnos nem a mi
önkormányzati lehetőségeinket javították.
Az előbb említettem, hogy teszünk-e érte valamit, nemcsak hogy elköltjük, a meglévőt
„elosztogatjuk”, meg egy kis hitelt felveszünk, s megleszünk vele. Azt gondolom,
tettünk. Ha semmi másra nem gondolok, s itt most köszönetet kell kifejezni a jelenlévő
kórházigazgatónak, a jelen nem lévő kórházigazgatóknak, hogy az elmúlt esztendő
nagyon komoly – többszáz embernek az elbocsátásával együttjáróan is – de nagyon
komoly átalakítási – talán azt mondom – amputálási folyamatában is ott voltak.
Jelenleg úgy látjuk, hogy a kórházakra nagyobb mértékűen nem kell kifizetnünk
pénzeket. Ez abszolút pozitív, s ha a költségvetésünkről beszélünk, akkor ezt
mindenképpen meg kell jegyezni. Sajnos, nem tudjuk elmondani a gyermekvédelemre,
nem tudjuk elmondani a szociális ágazatra, s nem tudjuk elmondani az oktatási
ágazatra, melyek nagyon fontos kérdések.
Ezért látom azt a gondot, hogy év közben is szigorúsággal, illetve bizonyos fokú
visszatartásokkal vagyunk kénytelenek élni, ez szerepelt is egyébként az
előterjesztésben. Bizonyos fokú visszatartásokat látni, ha személyi bérezésre, s más
egyébre, pl. közüzemi számlákra gondolok.
Ha a kiadásokról beszélünk, hogy miért növekednek oly mértékig. Képviselő úr, biztos
látja, milyen mértékűen növekednek a gáz-, villany-, víz-, csatornadíjak. Tehát ezek a
növekedések, amikor százalékban magasabb, mint a bevétel növekedés, ez is hozza
magával, hogy ezek nem inflációval, hanem az infláció fölött többszörösen
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növekedtek. Reméljük és bízunk benne, hogy az a pályázat, amire közel 10 milliárdot
különített el a Parlament a villamosenergia liberalizációval történő áremelkedés után,
hogy ez valamit fog javítani a helyzetünkön, de ez lehet a magyarázata.
A hivatal, ahol „dőzsölés” folyik, s nem is értem, hogy lehet 45 %-kal megemelni? Ez
felháborító, hogy lehet ilyen csinálni? Kamatot kell fizetni, ez a válasz rá. Tehát igen
értem, ha ott lett volna zárójelben, hogy nem arról szól, hogy most mindenkinek
kicseréltük a számítógépeit, s mindenki naponta négy kávét iszik meg a fél kávé
helyett vagy nem tudom, mire fogjuk elkölteni; bérek megemelésére … Itt a kamatok
vannak, Képviselő úr azt mondta, ha megfelelő magyarázatot adunk, úgyhogy
szakmai, nem politikus szájából elhangzó, a kamat. A hitelállományunk pedig
mindazért van, amit az előbb elmondtam. Az okot találják meg, Képviselő úr. Meg
kell nézni, hogy hány százalékkal emelkedett az önkormányzatok országos
támogatottsága; nincsen 100 %, mert bele tetszenek számolni ebbe az egészbe a
metrót. Hány metró épül itt, meg hány olyan pénzt kapunk forintban, ami segíti a
vidék közlekedésének lehetőségét? Bele tetszenek számolni a metrót, bele tetszenek
számolni az európai uniós pénzeket, s akkor mi jelenik meg? Kik pályázhatnak? S
nincs benne a megyei önkormányzat. Települési önkormányzatok igen, a területi pedig
nem. Ezt Képviselő úr is látja, hiszen a Regionális Fejlesztési Tanácsnál ott van.
Remélem ott is hallatja a hangját, hogy miért hagyjuk ki? S remélem, hogy nem azt
mondja, hagyjuk már ki őket. Szeretném kérni az együttműködést ebben, hogy amikor
észrevesszük, akkor 2üssünk már egy picit azoknak a kezére, hogy ne azt írd”. Hogy
lehet ezt megtenni, miért? Mi nem ennek a megyének, nem ebben a Magyarországban
élő embereknek adjuk a szolgáltatásokat? Tehát ez a diszkrimináció, ami folyamatosan
megvan. Teljesen értem Frakcióvezető úrnak a felszólítását, hogy miért hallgatunk
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége? Elkövettek már néhány olyan dolgot,
ami azt vélelmezi, lehet, hogy másban is történtek alkotmánysértő dolgok. Az
önkormányzatiságban ez a diszkriminatív elem, új elem, tehát sikerült azért ezt
behozni az együttműködésbe.
Képviselőtársaim, ez a költségvetés, amit Önök látnak, néhány módosító javaslattal
bővül. Itt volt egyik, ami egyrészt a létszámra vonatkozik. A hivatalnál 108,5 és nem
110,5, ami volt az előterjesztésben, a másik a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézménynél volt egy elszámolás 189 millió Ft-tal, de ezt időben észrevették,
s módosították a hivatalban.
A másik: 2,6 millió Ft-tal kevesebb pénz van a borsodivánkai Pszichiátriai Otthonra a
Területfejlesztési Tanácsban erre az évre. Ezt módosították a hivatal dolgozói. S itt
szerepel, hogy ez hányas táblázat hányas pontját érinti.
S még előterjesztői módosításban a 4. sz. táblázatban az Egészségügyi beruházásokban
a TIOP 2.2; céltámogatás szerepel így kicsit kibontva, mert úgy kevésbé érthető.
Az Oktatási és Sport Bizottság terjesztett elő módosító indítványt.
Ennek megfelelően 33 milliárd 608 millió 414 ezer Ft-os bevétellel és 37 milliárd 615
millió 098 ezer Ft-os kiadási oldallal számolunk.
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Ha van olyan, amiről nem beszéltem, s kicsit kiterjesztően másról, mint amiről
Képviselő úr kérdése szólt, akkor kérem megértését és szünetben majd egymás közötti
rendezését ennek a dolognak.
Jelentkezést hozzászólásra nem látok, ezért
a 2008. évi költségvetésre vonatkozóan szeretném, ha az Oktatási és Sport Bizottság
módosító javaslatáról döntenénk; Abaúj Polgáraiért Alapítvány az encsi művelődési
otthon helyett.
Aki ezt a módosító indítványt tudja támogatni, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
43 igen, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett a módosító javaslatot elfogadta.
A közgyűlés által módosított, s most az előterjesztői módosításokkal együtt aki a 2008.
évi költségvetés rendelet-tervezetét elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
32 igen, 21 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2008. (II. 14.) rendelete
a 2008. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a
megyei önkormányzat intézményeire terjed ki.
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2. §
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az
önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások különkülön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek
tartalmazzák.
Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt
feladatok.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetése
3. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 33.608.414 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1.
sz. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 37.615.098 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből
a.) a megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási, kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint),
b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások
feladatonként, beruházási feladatok célonkénti
kiadási előirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint),
c.) az önkormányzati hivatal által fizetendő
működési kiadások (5. sz. melléklet szerint),
ebből:
átadott oktatási feladat után fizetendő
területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

32.969.243 eFt

1.757.118 eFt

2.602.837 eFt
9.765 eFt
10.450 eFt
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d.) tartalék
ebből: általános tartalék
céltartalék

277.900 eFt
150.000 eFt
127.900 eFt

(3)
A 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, a költségvetési
létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a
közgyűlés.
(4)
A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok
kiadásának előirányzatát feladatonként és megyei intézményenként a 3.2.1. sz.
melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele
tartalmazza.
(5)
A Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a
törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.,
3.2.1., 3.2.2., 4., 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.1., 6.1.2., 7., 8., 8.1. sz. mellékletei
tartalmazzák.
5. §
A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és
kiadási előirányzatok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a
6.1. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 4.006.684 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.
(2) A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyűlés
felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele ügyében
járjon el.
(3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét és kamatait)
azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a
visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti.
7. §
A költségvetési évet követő 2 év – 2009-2010. - várható előirányzatait a 7. sz.
melléklet tartalmazza.

31

A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
8. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó
bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
9. §
Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért,
a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.
10. §
A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján
történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő,
korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról.
11. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés
között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a
pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a
2008. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az
általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem
terjed ki.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
12. §
A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz.
mellékletekben megállapított bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartás
működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet
betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt
a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés
elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az előirányzat módosítási jogkörüket
úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az
önkormányzat hivatala felé.
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13. §
A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő
előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék,
amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással
nem járnak.
14. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Főosztálya
(kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat,
ahol a működtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza.
15. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az államháztartáson kívülre átadott oktatási feladat
után, a törvényben rögzítettek szerint 9.765 eFt, valamint a területi kisebbségi
önkormányzatok támogatására 2.600 eFt összeg erejéig megállapodást kössön.
16. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa.
17. §
Minden
olyan
felhalmozás
(felújítás,
beruházás)
esetében,
melynek
költségelőirányzata a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében
foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az
önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Főosztálya készíti elő és
annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult.
18. §
Az Áht. 15/A §-a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások
meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét.
Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról
a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg –melyet adott költségvetési
éven belül egybe kell számítani – nem éri el a 200.000 Ft-ot.
19. §
A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
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20. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2008. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A határozati javaslatnak az elfogadását kérem a közgyűlés tagjaitól.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
39 igen, 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
8/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési
nyersanyagnormáját és azt 2008. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az egyes intézmény típusokban az élelmezési nyersanyagnorma:
a)
b)
c)
d)
e)

szociális otthonokban
Gyermekotthonokban
Középiskolákban
Középiskolai diákotthonokban
Kórházakban
Felnőtt étkeztetés
Gyermekétkeztetés
Diétás étkeztetés

355 Ft/fő/nap
406 Ft/fő/nap
343 Ft/fő/nap
406 Ft/fő/nap
435 Ft/fő/nap
427 Ft/fő/nap
488 Ft/fő/nap

2. A nyersanyagnormákat 2008. március 1-jétől kell alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Intézmény Vezetője
Az intézmények kiértesítéséért Dr. Kovács János főjegyző
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm a pozitív hozzászólásokat, köszönjük a jövőbéli segítségeket, mindazokat,
amelyek a megyei önkormányzat munkáját és költségvetési helyzetét javíthatja.

Kilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007. (II. 23.) rendelet
módosítására.
Ismét megkérdezem Fekete Tibor könyvvizsgáló urat, hogy van-e szóbeli hozzáfűzni
való az előterjesztéshez? Nincs.
Bizottságaink véleményezték az előterjesztést. Kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 4 igen, 3 nem szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság 9 igen, 6 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztést.
Riz Gábor, az Európai Integrációs Bizottság elnöke
A bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 14 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottságban megtárgyaltuk a napirendi pontot. A rendelet módosítás igazából csak
a központi támogatások átvezetését tartalmazza. Ettől függetlenül a bizottság 7 igen, 3
nem szavazattal elfogadta, s elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, s 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja a testületnek.
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Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
A bizottság 10 igen, 7 nem szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a
közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztést.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 6 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek
az előterjesztés elfogadását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ahogy Török Dezső képviselőtársunk, bizottsági elnök úr elmondta, itt a 2007. évnél
más a helyzet, mint eddig volt, hiszen az eddigiekben ezt áprilisra tudtuk le, most el
kellett készíteni a főosztálynak.
Bizonyos módosításokat, mint előterjesztő, szeretnék Önöknek elmondani. A módosító
javaslat a közgyűlés előtt kiosztásra került.
A módosítások technikai jellegűek; érkezett-nem érkezett a pénz és a „betáblázása”
megtörtént.
Kérem, aki egyetért az előterjesztés rendelet-tervezetével az előterjesztői módosítással
együtt, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
32 igen, 12 nem szavazattal, 7 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2008. (II. 14.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
3/2007. (III.30.) számú rendelettel, 6/2007. (IV.27.) számú rendelettel, a 7/2007.
(VI.8.) számú rendelettel, a 10/2007. (VII.13.) számú rendelettel, a 12/2007.
(IX.11.) számú rendelettel, a 14/2007. (X.25.) számú rendelettel és a 17/2007.
(XI.29.) számú rendelettel módosított 1/2007. (II. 23.) számú rendelet
módosítására
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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 2007. évi
költségvetéséről szóló 3/2007. (III.30.) számú rendelettel, 6/2007. (IV.27.) számú
rendelettel, a 7/2007. (VI.8.) számú rendelettel, a 10/2007. (VII. 13.) számú rendelettel
és a 12/2007. (IX.11.) számú rendelettel, a 14/2007. (X.25.) számú rendelettel és a
17/2007. (XI.29.) számú rendelettel módosított 1/2007. (II. 23.) számú rendelete
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
kötvénykibocsátás bevételét
állapítja meg.

38.736.473 eFt-ban
8.000.000 eFt-ban

(2)
Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti
előirányzat megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
2. §
(1) Az R. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

47.312.788 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)

c.) Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő

37.286.620 eFt

3.374.213 eFt
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működési kiadások
(5. sz. melléklet szerint)
d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
e.) Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

2.760.222 eFt
6.810 eFt
3.565.520 eFt
25.778 eFt
3.539.742 eFt

f.) Folyószámla-hitel visszafizetés
g.) felhalmozási célú hiteltörlesztés

309.165 eFt
10.238 eFt

(3) A 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.”
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 576.315 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét a további intézkedések
megtételére.”
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási
formákról, és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendelet
módosítására.
Előterjesztői módosító indítványom van az előterjesztéshez az 5. § (Záró rendelkezés)
(1) bekezdésében foglalt hatályba léptető rendelkezés kiegészül a következő
szövegrésszel: „de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell”.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
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Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, s a rendelet-tervezetet 9 egybehangzó igen
szavazattal támogatja, s elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság a módosítással együtt 13 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Mindkét bizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Kérdezem a frakcióvezetőket, a közgyűlés tagjait, van-e kérdés, vélemény? Nincs.
Kérem a közgyűlés tagjait, aki egyetért a rendelet módosításával a felolvasott
előterjesztői módosítással együtt, az igen gomb megnyomásával jelezze.
53 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2008. (II. 14.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló
11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló, az 5/1997. (IV. 11.) Kgy. sz., 7/2000. (IV. 5.) Kgy. sz.,
15/2000. (XI. 10.) Kgy. sz., 9/2002. (V. 10.) Kgy. sz., 11/2002. (X. 3.) Kgy. sz.,
17/2003. (XII. 30.) Kgy. sz. és 4/2006. (II. 24.) számú rendelettel módosított 11/1993.
(VIII. 13.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: SzR.) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Az SzR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3. §
Az igénybevétel speciális feltételei
(1) Az ellátás iránti kérelemhez csatolni szükséges:
a) a pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes
pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése
időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai
osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, valamint
gondnokság alatt álló személyek esetében a gondnok kirendelését elrendelő
határozatot;
b) a sajószentpéteri szenvedélybetegek otthonába és rehabilitációs intézményébe
történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai
osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a
területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter
szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem
régebbi szakvéleményét;
c) az encsi Idősek Ápoló-Gondozó Otthonába és a szerencsi Idősek Otthona demens
részlegébe történő felvételhez a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum, vagy az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet középsúlyos vagy súlyos kórképet megállapító szakvéleményét.
(2) Az elhelyezés feltétele:
a) idősek otthonai esetében a jogszabályban előírt gondozási szükségletet – az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által – megállapító
szakvélemény;
b) a nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába
történő elhelyezése esetén az alapvizsgálat elvégzése;
c) a rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő
elhelyezés esetén a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése.”
2. §
Az SzR. 4. §-a (Térítési díj) a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések jelölése (4)-(6) bekezdésre módosul:
„(3) A személyi térítési díjat:
a) az intézményvezető állapítja meg azon esetekben, ha az ellátásban részesülő
jövedelmének 80 %-a:
− eléri, vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, illetve
− nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és nem rendelkezik vagyonnal, vagy
tartásra köteles hozzátartozóval;
b) a Közgyűlés elnöke állapítja meg – átruházott hatáskörében eljárva –, ha
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−
az ellátásban részesülő jövedelemmel nem rendelkezik,
−
jövedelméből, illetve annak 80 %-ából nem tudja megfizetni az intézményi
térítési díjjal azonos személyi térítési díjat, de
= vagyonnal rendelkezik, és/vagy
= tartásra köteles hozzátartozója van.”
3. §
Az SzR. 6. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ellátottak létszámáról, változásáról és a várakozókról az intézmény vezetője e
rendelet 2. sz. mellékletében foglalt adatszolgáltatást köteles szolgáltatásonként,
havonta, elektronikus úton teljesíteni a fenntartó számára.”
4. §
(1) Az SzR. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) Az SzR. kiegészül e rendelet 2. sz. mellékletével.
5. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2008. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti az SzR. preambulumából a
„figyelemmel a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól,
valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló
többször módosított 32/1993. (II. 17.) Kormányrendeletre,” szövegrész.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények intézményi térítési díjainak megállapítására.
A napirendi pontra vonatkozóan ez az, amit tavaly azt hiszem, csak júniusban
terjesztettünk elő. Erre vonatkozóan kaptunk bizonyos észrevételeket is a
Közigazgatási Hivataltól, de az élet végül is azt igazolta, amit mi akkor tettünk, hogy
van bizonyos lehetősége az önkormányzatoknak arra, hogy differenciáltan tegyék meg
az előterjesztést egy-egy intézményre vonatkozóan.
Az előterjesztést három bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
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Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztésből az látszik, hogy a számított önköltségi díjak minden esetben
magasabbak, mint azok a térítési díjak, amelyek tervezetként megjelennek az
előterjesztésben.
Ezt mérlegelve, a bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a
rendelet-tervezetet és a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 9 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki véleményt kíván mondani az ellátó
rendszerben a térítési díjakról? Nem látok jelentkezést, ezek szerint a közgyűlés
döntési helyzetben van.
Bizottságaink támogatásukról biztosították az előterjesztést akár a szakmai, akár a jogi
oldalról is.
Aki támogatni tudja az előterjesztés rendelet-tervezetét a térítési díjakról, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
32 igen, 3 nem szavazattal, 17 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
megalkotta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2008. (II. 14.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól az
alábbi rendeletet alkotja:
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1. §

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által fenntartott – tartós bentlakásos –
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési
díjai:

1. Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
2. Idősek Otthona, Borsodnádasd
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona és
3. Módszertani Intézmény, Encs
4. Idősek Otthona, Ormosbánya
- Ellátotti csoport I.
- Ellátotti csoport II.
5. Idősek Otthona, Ózd
6. Idősek és Fogyatékosok Otthona, Sárospatak
- idősek otthona
- fogyatékosok otthona
7. Idősek Otthona, Szerencs
8. Gondoskodás és Esély Háza, Sajószentpéter
- szenvedélybetegek otthona
- szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
9. Pszichiátriai Otthon, Borsodivánka
10. Pszichiátriai Otthon, Hejőbába
- pszichiátriai otthon
- lakóotthon (rehabilitációs célú)
11. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Izsófalva
- pszichiátriai otthon (Izsófalva)
- idősek otthona (Sajószentpéter)
= Ellátotti csoport I.
= Ellátotti csoport II.
12. Pszichiátriai Otthon, Ricse
13. Ápoló-Gondozó Otthon, Boldogkőváralja
14. Ápoló-Gondozó Otthon, Tokaj
15. Fogyatékosok Otthona, Edelény
- fogyatékos személyek otthona
- lakóotthon
16. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona, Putnok
- rehabilitációs intézmény
- fogyatékos személyek otthona
- lakóotthon (rehabilitációs célú)

Napi
Havi
intézményi térítési díj (Ft)
1725
51 750
1950
58 500
2200

66 000

1580
1350
2000

47 400
40 500
60 000

1950
1560
2100

58 500
46 800
63 000

1800
1800
1560

54 000
54 000
46 800

1560
520

46 800
15 600

1600

48 000

2580
2380
1560
1410
1410

77 400
71 400
46 800
42 300
42 300

2080
2080

62 400
62 400

2000
1560
1070

60 000
46 800
32 100
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Ellátotti csoport I.: azon ellátottak esetében, akikre tekintettel 2007. december
hónapban a normatív hozzájárulás biztosított volt, és azok esetében, akik új – az Szt.
68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező – ellátottak, és akiknek
az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át
meghaladja;
Ellátotti csoport II.: azon új – az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkező – ellátottak esetében, akikre tekintettel az önkormányzat 2007.
decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek az Szt. 119/C. §-a
alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
2. §
(1) Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2007. (VII. 2.), valamint az ennek
módosításáról szóló 13/2007. (IX. 11.) és a 16/2007. (XI. 29.) rendelet.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen
történő működtetésére és alapító okiratának módosítására.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság az Egészségügyi Bizottság által javasolt és támogatott módosító indítványt
is megtárgyalta, s azzal együtt 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a rendelet-tervezetet és a módosító indítványt is.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság 15 egyhangú igen szavazattal támogatta ezt a fejlesztési előterjesztést.
Szabad legyen a módosító javaslatokat is röviden ismertetnem.
A határozati javaslat 3. pontját illetően a javaslatunk az volt, hogy a tárgyi feltételeket
a rendelőintézet biztosítja, a rehabilitációs tevékenységből származó OEP bevétel 20
%-a, illetve a kardiológiai tevékenységből származó OEP bevétel 30 %-a
rendelőintézetet illeti meg.
Az 5. pontot illetően is megfogalmaztunk egy javaslatot. Jelen határozat akkor lép
hatályba, amikor a rendelőintézetben a tárgyi feltételek kialakításra kerültek.
15 igen szavazattal ajánlottuk a közgyűlés elé elfogadásra.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm Koleszár úrnak a bizottsági vélemény ismertetését.
Kérdezem a jelenlévő képviselőtársaimat, kinek van kérdése, véleménye, érintett
félként esetleg? Nincs jelentkező.
Eredendően támogatjuk az Egészségügyi Bizottságnak a véleményét, amelyet az előbb
ismertetett a bizottság elnöke.
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e ezzel a bizottsági módosító
véleménnyel? Ott teljes körű támogatás volt.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
49 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a módosító javaslatot elfogadta.
A bizottsági módosító javaslattal együtt a határozati javaslat elfogadására kerül sor.
Kérem az igen gomb megnyomásával szavazzanak.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
49 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett
a
határozati
javaslatot
a
módosítással együtt elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
9/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak szerencsi telephelyen történő működtetése és
alapító okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak szerencsi telephelyen történő működtetésére,
valamint alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést
hozta:
1.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház heti 2×5 óra kardiológiai és heti 5 óra rehabilitációs
kapacitást a szerencsi Szántó Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézetben (3900 Szerencs, Bekecsi út 10.), mint külső telephelyen működtessen.

2.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
alapító okiratát a „Telephelyei” szövegrészben a következőkkel egészíti ki:
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„3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (kardiológiai és rehabilitációs járóbeteg-szakellátás
tekintetében)”
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő:
értelemszerűen
3.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgatóját, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon a szerencsi Szántó Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézettel történő megállapodás megkötéséről, melyben rögzíteni szükséges, hogy a
személyi feltételeket a kórház, a tárgyi feltételeket a rendelőintézet biztosítja, a
rehabilitációs tevékenységből származó OEP bevétel 20 %-a, a kardiológiai
tevékenységből származó OEP bevétel 30 %-a a rendelőintézetet illeti meg.
Felelős:
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Határidő:
értelemszerűen

4.

A Közgyűlés felhívja az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztályt,
hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítse el és az
érintett intézmény számára küldje meg.
Felelős:
Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztály vezetője
Határidő:
értelemszerűen

5.

Jelen határozat akkor lép hatályba, amikor a rendelőintézetben a tárgyi feltételek
kialakításra kerülnek.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő:
értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm mindenkinek a konstruktív hozzáállást. Azt hiszem, hogy fontos nekünk is,
de elsősorban annak a területnek, hogy támogatást tudtunk adni az egészségügyi
ellátás fejlesztésére, amire sajnálatos módon időnként nehezen jönnek a forrásaink.

Tizenharmadik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítására.
Az előterjesztést öt bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 14 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 11 igen szavazattal egybehangzóan elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést azok a bizottságok tárgyalták, ahová intézmények tartoznak.
Kérdezem, van-e kérdés, vélemény, hozzáfűzni való? Nincs.
Kérem a képviselőtársakat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
48 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
10/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak
módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények
alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító
okiratainak - az új ágazati besorolás miatti - módosítását az előterjesztésben és annak
mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.
2. Az alapító okiratokban bekövetkezett változásokat át kell vezetni.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona főosztályvezető
Hideg Imre főosztályvezető
Dr. Jakó Ildikó főosztályvezető
azonnal

3. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a költségvetési
szervek vezetői részére meg kell küldeni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona főosztályvezető
Hideg Imre főosztályvezető
Dr. Jakó Ildikó főosztályvezető
azonnal

4. Az alapító okiratok módosítása miatt a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
intézményvezetők
2008. február 29.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizennegyedik napirend: Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Világkiállításon” Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésére.

Megye

a

Ez egy „régi történet”, hiszen a megyei önkormányzat megalakulása és az alapítvány
megalapítása között néhány nap különbség volt. Az alapító okiratban ezért az alapítók
között Miskolc m. j. város Önkormányzata szerepel és a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tanács.
A világkiállítás nem történt meg, amire a jó szándékú alapítás megtörtént.
Előzetes programjában szerepelt a kuratóriumi döntésekben, hogy mivel tud
megjelenni a megye. Ma azt mondjuk, hogy egy jó PR-marketing, idegenforgalom,
sok minden volt ebben a tervek között, aztán abbamaradt. A forrás ott áll számlán.
Valamikor a ’90-es évek közepén dr. Hatvani Zoltán, az akkori alelnök, országgyűlési
képviselő úr volt az alapítvány elnöke és maradt is. Ő hívta fel a figyelmet, hogy
próbáljuk meg ennek az alapítványnak a sorsát rendezni. Erre vonatkozik az
előterjesztés.
Három bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.

48

Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság a határozati javaslatot 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság az alapítvány megszüntetését 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, s a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A bizottság 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kinek van kérdése, véleménye, hozzáfűzni valója a világkiállítás alapítvány
megszüntetésével kapcsolatosan? Nincs.
Kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassák az előterjesztést.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
45 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
11/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A „Borsod-Abaúj-Zemplén
megszüntetésének kezdeményezése

Megye

a

Világkiállításon”

Alapítvány

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye a Világkiállításon” Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés egyetért a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon”
Alapítvány megszüntetésével és hasonló döntést kezdeményez a többi alapítónál.
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nyújtson segítséget a kuratórium elnökének a megszüntetés kezdeményezésével
kapcsolatos, – az előkészítést biztosító – feladatok ellátásához.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. március 15., illetve folyamatos
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenötödik napirend: Javaslat az „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” című (TIOP-2.2.7/07/2F) pályázat benyújtásához kapcsolódó
intézkedésekre.
Az előterjesztést három bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági véleményei
ismertetését.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Valamennyi jelenlévő képviselő örömmel támogatta ezt a nagyon komoly fejlesztési
igényt, s a közgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ez adunk és veszünk, mert egyszer elvettük, s most visszaadjuk, de megvan ennek a
technikája és indoka is.
Van- valakinek kérdése, véleménye, amit el kíván mondani? Koleszár Lajos képviselő
úr, tessék.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja
Ezt a nagy ívű előterjesztést, amit a bizottsági ülésen Csiba Gábor igazgató úr
rendkívül élvezetesen és hosszan elénk tárt, örömmel tudjuk támogatni. Az
előterjesztésben Debrecentől Kassáig szerepel egy egészen nagy egészségügyi
struktúra átalakítás. Nagy tisztelettel szeretném kérni, hogy itt „az utca másik oldala öt
méterre” közelebb van mint Kassa és közelebb van, mint Debrecen; ennek a 12,5
milliárdos fejlesztésnek a megvalósítási programját egy kicsit előbbre tekintőbben
éljük meg, mert ennek a pályázatnak része az, hogy az egész megye fekvő- és
járóbeteg infrastruktúráját át kellene tekintenünk, hozzá kellene illesztenünk és a
területi fejlesztési gazdasági bizottság igényli azt - az előterjesztést megelőzően -,
hogy áttekintsük ezt a rendszert. Köszönöm szépen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Szavazzunk, az a legegyszerűbb, mielőtt vitába bonyolódnánk. Meglátjuk,
megnyerjük-e ezt a pályázatot és onnantól kezdve lehet „marcangolni” magunkat, de
reméljük a város teljes támogatását a TIOP 2.2.7. című pályázathoz – megtanultam,
mindig ezt fogom mondani; magyarul Csillagpont.
Aki támogatja az előterjesztést, kérem, hogy az igen gombot nyomja meg.
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Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
12/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Az
„Infrastruktúra-fejlesztés
az
egészségpólusokban”
(TIOP−2.2.7/07/2F) pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések

című

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „Infrastruktúra-fejlesztés
az egészségpólusokban” című (TIOP−2.2.7/07/2F) pályázat benyújtásához kapcsolódó
intézkedésekről szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
1. A közgyűlés hozzájárul a TIOP−2.2.7/07/2F „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” című pályázati projekt megvalósítása során megüresedő
szülészet-nőgyógyászati, rehabilitációs, fül-orr-gégészet−szemészeti épületek,
valamint a volt Egészségügyi Szakiskola, Koraszülött-osztály, műszaki bázis
épületeinek humán funkcióra történő hasznosításához, melyből a befolyó
pénzeszközök az önrészbe történő visszaforgatásra fordíthatók.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő:
értelemszerűen
2. Az 1. pontban meghatározott épületek hasznosítására vonatkozó konkrét javaslat
kidolgozásának irányításával megbízza a 84/2007. (VI. 28.) Kgy. számú
határozattal létrehozott önkormányzati és szakmai munkacsoportot.
Felelős: az önkormányzati és szakmai munkacsoport
Határidő:
folyamatos
3. A Közgyűlés a miskolci 3094/3 hrsz-ú, kivett művelési ágba tartozó, épület és
udvar megnevezésű, 8957 m2 térmértékű, a természetben Miskolc, Blaskovics utca
22. szám alatt található, forgalomképes ingatlant korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriába átsorolja és azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház használatába visszaadja.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Koleszár Gábor, a Vagyonkezelési osztály vezetője
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Határidő:
2008. február 19.
4. A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
alapító okiratát a „Telephelye” részt érintően az alábbiak szerint egészíti ki:
„Alaptevékenységhez tartozó telephelyek:
3800 Szikszó, Kassai u. 45–49.
(20 aktív általános belgyógyászati ágy vonatkozásában)
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3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
(tüdőgyógyászati kúraszerű kemoterápiás ellátás tekintetében)
a miskolci 3086/6 hrsz. Nefrológiai Központ
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
(a nefrológiai fekvőbeteg-ellátás tekintetében)
3515 Miskolc, Egyetem út 17. E/4. Kollégium
(járóbeteg-szakellátások tekintetében)
Egyéb telephelyek:
3526 Miskolc, Blaskovics u. 2-18. (orvosi lakótelep és garázssor)
3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. (műszaki telephely)”
5. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot készítse el és az érintett intézmény vezetője számára küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2008. február 19.

6. A közgyűlés a megyei önkormányzat tervezett fejlesztésre vonatkozó véleményét a
határozat mellékletében adja meg.
7. A Közgyűlés, mint tulajdonos és fenntartó, a pályázó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházzal együttesen vállalja, hogy a
beruházás megvalósításától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe
mellett biztosítja, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan és eszközök
rendeltetésében és azok tulajdonviszonyában változás nem történik, továbbá, hogy
a fejlesztés eredményeképpen létrejött intézményt a pályázatban vállalt szakmai
feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartja és biztosítja a
működését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen
12/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat melléklete

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat − mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház fenntartója − egyetért az „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” (TIOP−2.2.7/07/2F) pályázat keretében az intézményben tervezett
szakmai fejlesztéssel.
A „Csillagpont Kórház” projekt célkitűzései jövőbe mutatóak, illeszkednek az Európai Unió,
valamint a régió egészségügyi stratégiai elképzeléseihez. A tervezett fejlesztések − a régió
központi kórházává váló Csillagpont Kórház esetében a jól megközelíthető, gazdaságosan
üzemeltethető, korszerű infrastruktúra létrehozása mellett − fő célja a progresszivitás
mértékének növelése, megyei szinten a párhuzamosságok, a fölösleges kapacitások
megszüntetése, ugyanakkor a hatékony betegellátás biztosítása.
Az orvosszakmai program a regionális centrum és a megyei decentrumok közötti kapcsolat
megerősítését, a betegutak racionalizálását, a funkcionálisan jól működő és finanszírozható
egészségügy regionális megvalósítását szolgálja.
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A fejlesztési elképzelések felölelik a járó- és fekvőbeteg-szakellátás területét, különös
tekintettel a korai halálozás vezető halálokainak megelőzését és kezelését biztosító alábbi
betegségcsoportokra:
– onkológiai
– cardiovascularis,
– neurovascularis,
– gyermekgyógyászati,
– traumatológiai.
Távlati cél az egészségügyi szolgáltatás minden területén, de elsősorban a kiemelt területeken
(traumatológia, kardiológia) határon túlra nyúló régiós kapcsolatok megteremtése és
összekötő kapocs szerep kialakítása a két orvosegyetemi város, Kassa és Debrecen között.
A „Csillagpont Kórház” projekt felöleli a szűréstől az aktív ellátáson keresztül a
rehabilitációig terjedő ellátások szervezését.
A regionális központi szerep, a meglévő és fejlődő tudásközpont, a regionális informatikai
rendszer kiépítésének elősegítésével képes lesz enyhíteni az egészségügyi intézmények
krónikus szakember-hiányát is. A telemedicina általi szolgáltatás egyszerre a tudásközpontban
rejlő lehetőségek hatékony kiaknázása, valamint a bevétel növelésének forrása.
A régió intézményeiben végzett profiltisztítás lehetőséget biztosít az erőforrás-koncentrációra.
Az új kialakítású Csillagpont Kórház kevesebb épülettel, kisebb kubatúrával, kevesebb
energia-felhasználással tud majd többet szolgáltatni a régió egészségügyének. Korszerű
kialakításából adódóan alacsonyabb üzemeltetési költsége lehetőséget teremt hosszabb távon
is a gazdaságos működtetésre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban az infrastruktúra és az eszközrendszer
korszerűsítését, az informatikai kapcsolatrendszer és a telemedicina feltételeinek
továbbfejlesztését magában foglaló tervezett fejlesztést, mely a régió intézményei közötti
koordináló szerepkör betöltésével, a progresszív ellátás területén kialakítandó széles partneri
együttműködés révén a megye és a régió lakosságának korszerű, magas szintű egészségügyi
szakellátását hivatott szolgálni.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenhatodik napirend: Javaslat a sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza
férőhelybővítésére.
Két bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztést.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ez is egy kicsit a napirendi pontjaink közül a költségvetés támogatása lehetne. Másik
oldalról ha több ellátottat tudunk ott gondoskodásban részesíteni, hány családnak, hány
embernek tudjuk megoldani a gondját.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 14 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérem Képviselőtársaim véleményét. Nincs jelentkezés.
A bizottság véleményekre alapozva, mindkét bizottság támogatta, sem jogi, sem
szakmai gondot nem láttak a bizottság tagjai.
A Gondoskodás és Esély Házáról van szó, szeretném Önöknek bejelenteni, hogy ez év
tavaszán szeretnénk egy ünnepélyes átadást egyeztetett időpontban természetesen a
közgyűlés frakcióival, illetve a szakminisztériummal, mert elkészült és a beindulás
után – talán a gondjaival együtt is – szépségeit is be tudjuk mutatni majd.
A határozati javaslat elfogadására kérem képviselőtársaimat, amely a férőhelyek
számának növelésében jelenik meg.
Kérem, aki támogatja az előterjesztést, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
13/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza férőhelybővítése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a fenntartásában lévő
sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza férőhelybővítéséről szóló javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a sajószentpéteri Gondoskodás és Esély Háza alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
A „Befogadó képessége” részben a „80 fh.” helyébe „102 fh.” lép.
Felelős:

Dr. Jakó Ildikó főosztályvezető, az intézmény – módosítással egységes
szerkezetbe foglalt – alapító okiratának megküldésért
Határidő: azonnal
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2. Felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a változást az intézmény működési
dokumentumaiban vezesse át.
Felelős:
Határidő:

Hanák Pálné intézményvezető
2008. március 14.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszönöm szépen a többedik alkalommal megtörténő egybehangzó véleményeket.

Tizenhetedik napirend: Javaslat Mezőcsát Város Önkormányzata „Kistérségi járó
beteg szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01)
pályázatának megyei önkormányzati véleményezésére.
A bizottsági vélemények ismertetését kérem.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Valamennyi bizottsági tag igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
fejlesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Van-e kérdés, vélemény, hozzáfűzni való Képviselőtársaim részéről tudva azt, hogy
mindkét bizottság egyhangú támogatását bírja az előterjesztés? Nincs név a monitoron.
Szavazás következik. Aki támogatja a képviselők közül, az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
14/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Mezőcsát Város Önkormányzata „Kistérségi járóbeteg szakellátó központok
kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatának megyei
önkormányzati véleményezése
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Mezőcsát Város
Önkormányzata „Kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítása és fejlesztése”
című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatának megyei önkormányzati véleményezésére
vonatkozó javaslatot, és véleményét az alábbiakban foglalja össze:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 757 aktív kórházi ágy került megszüntetésre. A
krónikus típusú fekvőbeteg-kapacitás 519 ággyal bővült, az aktív ellátást kiváltó
járóbeteg-szakellátás szerkezet-átalakítására, bővítésére azonban nem került sor.
A Mezőcsáti Kistérség a leghátrányosabb helyzetű, lemaradó kistérségek közé
tartozik. A lakosság demográfiai és morbiditásai alapján szükséges az aktív
fekvőbeteg-ellátást kiváltó szolgáltatások megteremtése.
A Közgyűlés egyetért a Mezőcsát Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Mezőcsáti Egészségügyi Központ kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá történő
fejlesztésével, a definitív, lakosság közeli ellátások komplex rendszerének
létrehozásával, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások és
tevékenységek integrációjával kíván megvalósítani.
A Közgyűlés támogatja a szakmai szerkezet változásával párhuzamosan tervezett
infrastrukturális fejlesztést, valamint az eszközrendszer korszerűsítését, kiemelt
figyelemmel az informatikai kapcsolatrendszer kiépítésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztály vezetője a vélemény megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizennyolcadik napirend: Javaslat „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok
kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei
önkormányzati véleményezésére.
Az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik; Cigánd, Tokaj és Gönc városok
kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyában.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
Amennyiben egyetértés van vele, együtt mondom mindhárom határozati javaslatra a
véleményt. Mindhárom esetben a bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a közgyűlésnek.
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Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Valamennyi fejlesztési igényt minden bizottsági tag egyhangú igen szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Szamosvölgyi Péter képviselőtársunk jelentkezik szólásra, módosító javaslata van.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja
A cigándi támogatáshoz van módosító indítványom. Az indoklása pedig az, hogy a
Bodrogköz 18 települése valóban fel van sorolva a táblázatban, de mind járóbetegellátás esetében is, az egyik szélén Sátoraljaújhely járóbeteg-ellátásra egészségház
rendelkezésre áll, másik végén készen lesz majd a cigándi is, de egészében véve
odaszámolni már a földrajzi távolság miatt is meglehetősen furcsa, hiszen települések
vannak, amelyek 5-6 km-re vannak Sátoraljaújhelytől. Tehát ez a felsorolás így
önmagában csak adminisztrációt jelent, valóságot nem kifejezetten. De nem ez a
lényeg.
A lényeg az, hogy Tokaj esetében és Gönc esetében is a település polgármestere úgy
nyilatkozik, hogy a felépülő intézmény a betegeket a régión belül és a megyén belüli
fekvőbeteg-ellátó intézménybe fogja irányítani. Ugyanez a nyilatkozat hiányzik
Cigánd esetében, s az is benne van anyagban, s bizonyára valós is, hogy 63 %-a a
betegeknek a közelebb eső Kisvárdára fog járni, hiszen most is, már a híd megépülése
óta, zömében oda jár. No de akkor mi egy olyan pályázatot támogatunk, melynek
eredményeként a régión és a megyén kívüli fekvőbeteg-ellátó intézménybe kerülnek
majd az oda beutalt betegek, s nem a megyén belül, s nem a régión belülibe, jelesül
ehhez a térséghez tartozó sátoraljaújhelyi súlyponti kórházba.
Ezért nekem az a módosító indítványom, hogy a határozati javaslat szövegébe kerüljön
bele, hogy a létrehozandó rendelőintézetekből a továbbküldendő betegeket a régión
belüli intézményekbe irányítsák, ezzel javítva ezen intézmények rendelkezésre álló
kapacitásának jobb kihasználását. Amennyiben Cigánd település az előterjesztésben
fogalmazott 63 %-a, illetve a térség 63 %-a a régión kívüli fekvőbeteg-intézményhez
(Kisvárda) irányítja a betegeket, abban az esetben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Önkormányzat közgyűlése a pályázat beadását ne támogassa, hiszen ez céljainkkal és
a regionális és megyei elvvel természetszerűleg ellentétes.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ez volt a módosító javaslat, ami miatt nem tudtam egyből azt mondani Polgármester úr
logikus javaslatára, hogy szavazzunk egyben erről a kérdésről.
Kettőről tudunk szavazni, mely Tokaj és Gönc.
Kérdezem, kinek van hozzáfűzni valója mindhárom előterjesztéshez, illetve módosító
javaslathoz? Nincs.
Először a módosító javaslatról kérek szavazni. Aki támogatja Szamosvölgyi Péter
polgármester úr Cigándra vonatkozó módosító javaslatát, kérem, hogy az igen gomb
megnyomásával tegyék meg.
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Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 8 nem szavazattal, 7 tartózkodás
mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy tudunk a három határozati javaslatról együtt
szavazni?
Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a módosító javaslat Cigándra vonatkozóan, s
Tokaj és Gönc az eredeti előterjesztés szerint. Így a hármat együtt teszem fel
szavazásra.
Szavazunk a három határozati javaslatról, a Cigánddal kapcsolatos módosító javaslatot
már elfogadtuk.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
39 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás
mellett a határozati javaslatokat elfogadta, s
meghozta a következő határozatokat:
15/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című
(TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei önkormányzati véleményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok
megyei önkormányzati véleményezéséről szóló javaslatot és véleményét Cigánd
Város Önkormányzata által tervezett fejlesztésre vonatkozóan az alábbiakban foglalja
össze:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 757 aktív kórházi ágy került megszüntetésre.
A krónikus típusú fekvőbeteg-kapacitás 519 ággyal bővült, az aktív ellátást kiváltó
járóbeteg-szakellátás szerkezet-átalakítására, bővítésére azonban nem került sor.
A Bodrogközi Kistérség a leghátrányosabb helyzetű, lemaradó kistérségek közé
tartozik. A lakosság demográfiai és morbiditási adatai alapján szükséges az aktív
fekvőbeteg-ellátást kiváltó szolgáltatások megteremtése.
A kistérségi járóbeteg-szakellátás kialakítására, illetve fejlesztésére irányuló projektek
koherenciája teheti teljessé a fejlesztések fenntarthatóságát és sikerét.
A Közgyűlés egyetért a Cigánd Város Önkormányzata által tervezett új kistérségi
járóbeteg-szakellátó központ létesítésével, a definitív, lakosság közeli ellátások
komplex rendszerének létrehozásával, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő
szolgáltatások és tevékenységek integrációjával kíván megvalósítani.
A Közgyűlés támogatja a tervezett szakmastruktúra kialakításával párhuzamosan
tervezett infrastrukturális fejlesztést, valamint a korszerű eszközrendszer
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megteremtését, kiemelt figyelemmel az informatikai kapcsolatrendszer kiépítésére,
azzal a feltétellel, hogy a létrehozandó rendelőintézetből a továbbküldendő betegeket a
régión belüli intézményekbe irányítják, ezzel javítva ezen intézmények rendelkezésre
álló kapacitásának jobb kihasználását.
Felelős:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
vezetője a vélemény megküldéséért
Határidő: azonnal
16/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című
(TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei önkormányzati véleményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok
megyei önkormányzati véleményezéséről szóló javaslatot és véleményét Tokaj Város
Önkormányzata által tervezett fejlesztésre vonatkozóan az alábbiakban foglalja össze:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 757 aktív kórházi ágy került megszüntetésre.
A krónikus típusú fekvőbeteg-kapacitás 519 ággyal bővült, az aktív ellátást kiváltó
járóbeteg-szakellátás szerkezet-átalakítására, bővítésére azonban nem került sor.
A Tokaji Kistérség lakossága hátrányos helyzetű, demográfiai és morbiditási adatai
alapján szükséges az aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó szolgáltatások bővítése.
A kistérségi járóbeteg-szakellátás kialakítására, illetve fejlesztésére irányuló projektek
koherenciája teheti teljessé a fejlesztések fenntarthatóságát és sikerét.
A Közgyűlés egyetért a Tokaj Város Önkormányzata fenntartásában lévő Egyesített
Népjóléti Intézet műemléki épületét kiváltó, új kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
létesítésével, a definitív, lakosság közeli ellátások komplex rendszerének
létrehozásával, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások és
tevékenységek integrációjával kíván megvalósítani.
A Közgyűlés támogatja a szakmai szerkezet változásával és bővülésével
párhuzamosan tervezett infrastrukturális fejlesztést, valamint az eszközrendszer
korszerűsítését, kiemelt figyelemmel az informatikai kapcsolatrendszer kiépítésére.
Felelős:
Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztály vezetője a vélemény megküldéséért
Határidő: azonnal
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17/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című
(TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok megyei önkormányzati véleményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című (TIOP-2.1.2/07/01) pályázatok
megyei önkormányzati véleményezéséről szóló javaslatot és véleményét Gönc Város
Önkormányzata által tervezett fejlesztésre vonatkozóan az alábbiakban foglalja össze:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 757 aktív kórházi ágy került megszüntetésre.
A krónikus típusú fekvőbeteg-kapacitás 519 ággyal bővült, az aktív ellátást kiváltó
járóbeteg-szakellátás szerkezet-átalakítására, bővítésére azonban nem került sor.
Az Abaúj-Hegyközi Kistérség a leghátrányosabb helyzetű, lemaradó kistérségek közé
tartozik. A lakosság demográfiai és morbiditási adatai alapján szükséges az aktív
fekvőbeteg-ellátást kiváltó szolgáltatások megteremtése.
A kistérségi járóbeteg-szakellátás kialakítására, illetve fejlesztésére irányuló projektek
koherenciája teheti teljessé a fejlesztések fenntarthatóságát és sikerét.
A Közgyűlés egyetért Gönc Város Önkormányzata által tervezett új kistérségi
járóbeteg-szakellátó központ létesítésével, a definitív, lakosság közeli ellátások
komplex rendszerének létrehozásával, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő
szolgáltatások és tevékenységek integrációjával kíván megvalósítani.
A Közgyűlés támogatja a tervezett szakmastruktúra kialakításával párhuzamosan
tervezett infrastrukturális fejlesztést, valamint a korszerű eszközrendszer
megteremtését, kiemelt figyelemmel az informatikai kapcsolatrendszer kiépítésére.
Felelős:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
vezetője a vélemény megküldéséért
Határidő: azonnal
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Mindhárom határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés azzal a módosítással, amit
Polgármester úr előterjesztésében elfogadott a közgyűlés.
Kérek egy kis megértést, Gergely Zsolt alelnök úrnak adom át az ülés vezetését.

Gergely Zsolt alelnök
Tizenkilencedik napirend: Javaslat a 82/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozat
módosítására.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
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Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta, s 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt alelnök
Kérdezem a közgyűlést, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye,
észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kérem az igen gombot nyomja
meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
43 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
18/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A 82/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 82/2007. (VI. 28.) Kgy.
számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a 82/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozatának 2. pontját a
következők szerint módosítja:
„2. Az 1. pontban foglaltak alapján a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az érintett
intézmények igazgatói 2007. július 1-től határozatlan időtartamra közreműködői
szerződést kössenek.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Dr. Kása Miklós kórházigazgató
azonnal”

2. A Közgyűlés felkéri elnökét az 1. pontban foglalt módosításból eredő intézkedések
megtételére.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
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3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház főigazgatóját, valamint a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház igazgatóját,
hogy a finanszírozási év lezárását követően a közgyűlés elnökének évente
számoljanak be a tüdőgyógyászati daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás
ellátására vonatkozó közreműködői szerződésben foglalt tevékenység szakmai
eredményéről, annak betegforgalmi és pénzügyi hatásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Dr. Kása Miklós kórházigazgató
értelemszerűen

Gergely Zsolt alelnök
Huszadik napirend: Javaslat Encs Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére.
Előterjesztő Koncz Ferenc alelnök, kérdezem van-e szóbeli kiegészítés? Nincs.
A javaslatot véleményezte a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, kérem a
bizottsági vélemény ismertetését.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 14 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gergely Zsolt alelnök
Kérdezem a közgyűlést, van-e kérdés, vélemény. Nincs.
Kérem szavazzunk. Aki a napirendet elfogadja, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
43 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
19/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Encs Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálati anyagának véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Encs Város
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának
véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (8)
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bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja
össze:
A koncepció felülvizsgálatának munkaanyaga alapjaiban eleget tesz a vele szemben
támasztott követelményeknek. Bemutatja a település főbb demográfiai és szociális
jellemzőit, a település által nyújtott szociális szolgáltatásokat, azok ellátási területét,
főbb tárgyi feltételeit, a személyi feltételeket (létszám, szakképzettség), utal a
gazdálkodás egyes kérdéseire is.
Részletezi a szolgáltatások szakmai tevékenységét, kitérve az ellátási feladatra, a
végzett tevékenységre, az ellátásban részesülők és a feladatot ellátó személyek
számára, a működtetés szervezeti kereteire, a működési engedélyek jellemzőire, az
önkormányzati, illetve kistérségi társulásokkal történő együttműködés területeire,
formáira, az ellátások ellenőrzésére és a pályázati tevékenységre.
Sorra veszi a szociális ellátás terén és a kapcsolódó területeken szükségesnek tartott
fejlesztéseket.
A koncepció teljesebbé tétele, illetve az Szt. által előírtak (92. § (4) bekezdés)
maradéktalan teljesítése érdekében javaslatként a következők fogalmazhatók meg:
Célszerű lenne az anyagban megjeleníteni a település számára az Szt. által kötelezően
előírt feladatokat, rögzíteni az ellátási kötelezettség teljesülését, valamint bemutatni a
szolgáltatások finanszírozási feladatait.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
Határidő: azonnal

Gergely Zsolt alelnök
Huszonegyedik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélésére.
Az előterjesztést három bizottság tárgyalta, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság 10 egyhangú igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság 14 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Gergely Zsolt alelnök
Kérdezem a közgyűlést, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye,
észrevétele van-e? Nincs.
Kérem szavazzunk. Aki a napirendet elfogadja, kérem az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
20/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei
támogatásának odaítélése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei önkormányzati támogatásának
odaítéléséről szóló javaslatot és a következő határozatot hozza:
1. A közgyűlés a települési önkormányzatok által támogatott, a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 4998 pályázó részére
kiegészítő megyei támogatást nyújt 2.000,-Ft/hó/fő összegben.
2. A közgyűlés felhívja a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy a
pályázattal összefüggő további adminisztrációs feladatokat lássa el.
Felelős:
Határidő:

Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
folyamatos

3. A közgyűlés felhívja a Hivatal Közgazdasági Főosztályát, hogy az Oktatási
Minisztériummal megkötött megállapodásban előírt ütemterv szerint a támogatások
összegét a Felsőoktatási Pályázatok Osztálya által megadott bankszámlaszámra
féléves bontásban utalja át.
Felelős:
Határidő:

Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője
folyamatos
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Gergely Zsolt alelnök
Huszonkettedik napirend: Javaslat a közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázatok benyújtására.
Három bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A bizottság egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot, a pályázat benyújtását és nagy érdeklődéssel várjuk ezen pályázatok sikerét,
hiszen nagyon fontos beruházásokról van szó, amelyek mellett még számos egyéb
létesítményünkkel is nyújthattunk volna be pályázatot, ahol még égető probléma van.
De a realitásokat ismerve, ez a három kerül benyújtásra. Szeretnénk, ha minél több
nyerne is belőle.
Gergely Zsolt alelnök
Csak tájékoztatásul szeretném elmondani, a kurityáni, az encsi Váci Mihály és
kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola nyújtja be ezeket a pályázatokat.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt alelnök
Megadom a szót a frakcióknak. Kormos Dénes frakcióvezető úr, tessék.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Csak egy rövid megjegyzésem lenne. Alapvetően a pályázatok benyújtásával
természetesen egyetértünk, s ebben szerepel többek között a kurityáni is. A sajátos
nevelési igényű gyerekek fejlesztése több szempontból is új megvilágításba került és
kerül az elkövetkezendő időszakban. Adott esetben a pályázat pozíciója állása
szempontjából sem lenne elhanyagolandó ha a megyei önkormányzat ebben a
kérdésben egyeztetne, mert itt „kőkemény” területi ellátási feladat van, s szakképzéssel
összefüggő feladat is. S hogyha nem látszik, hogy ez az intézmény a későbbiekben egy
térségi feladatellátásban, s abban a folyamatban, ami sn-s gyerekek integrációját
jelenti, milyen szerepet tölt be, s ez nem jelenik meg egyértelműen a pályázatban, ez
kockáztatja ennek a sikerét.
Gergely Zsolt alelnök
Köszönjük a figyelmeztetést.
Kérjük a főosztályt, hogy ennek a pályázatnak a benyújtásánál ezt vegye figyelembe.
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Van-e még kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem
szavazzunk.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kérem, hogy az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
45 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
21/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának
fejlesztése című pályázatok benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az ÉMOP-2007-4.3.1/2F
számú pályázati felhívás alapján elkészült pályázatokra vonatkozó javaslatokat és az
alábbi határozatot hozza:
I.

A Közgyűlés hozzájárul a megyei önkormányzat fenntartásában működő:
1.

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon (3732 Kurityán,
Kossuth u. 130.) „Helyünk a Nap alatt” című ÉMOP-2007-4.3.1/2F
pályázatának benyújtásához, az ehhez kapcsolódó első és második forduló
közötti feladatok elvégzéséhez.

2.

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (3860 Encs, Petőfi
S. u. 60.) „Encsért és Abaújért, együtt megyéért!” című ÉMOP-20074.3.1/2F pályázatának benyújtásához, az ehhez kapcsolódó első és második
forduló közötti feladatok elvégzéséhez.

3.

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (3700 Kazincbarcika, Irinyi
J. u. 1.) „Modern elméleti-oktatási környezet megteremtése” című ÉMOP2007-4.3.1/2F pályázatának benyújtásához, az ehhez kapcsolódó első és
második forduló közötti feladatok elvégzéséhez.

A három pályázatkészítés várható költsége 2008. évben 28.224.025.- Ft, melynek
90 %-át a pályázati támogatás elnyerése esetén a támogatásból vissza lehet
igényelni.
II.

A támogatásban részesülő pályázatokhoz a Közgyűlés a beruházási költség 10 %át saját költségvetéséből biztosítja, mely
1. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Kurityán esetében
16.411.822.- Ft,

66

2. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs esetében
30.909.185.- Ft,
3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika esetében
33.300.000.- Ft.
Mindhárom pályázat pozitív elbírálása esetén a saját erő szükséglet 80.621.007.- Ft,
melyből 52.396.982.- Ft felhasználása 2009-2010. években várható.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Gergely Zsolt alelnök
Huszonharmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévő Miskolc-Tapolca, Károlyi Mihály u. Éden
Kemping mellett kialakított, 15 db „beépítetlen terület” együttes értékesítése
tárgyában hozott 129/2007. (X. 25.) Kgy. számú határozat módosítására.
Előterjesztő dr. Szabó Csaba, a pályázatelbíráló bizottság elnöke. Elnök úr nem kíván
szóbeli hozzáfűzést tenni.
Engedjék meg, hogy két mondatban csak annyit mondjak el, hogy a város elővásárlási
jogot jelentett be három telekre a 15-ből, s úgy ítéltük meg, hogy a közgyűlésnek
dönteni kell arról, hogy a már meghozott döntését módosítva, a 15 telekből hármat a
városi önkormányzatnak adja, s a 12 telket pedig a továbbiakban is legjobb
ajánlattevőnek adja el.
Az előterjesztést három bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot
a közgyűlésnek.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
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Gergely Zsolt alelnök
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdése,
véleménye, észrevétele? Nem jelezte senki. Kérem szavazzunk.
Aki elfogadja a javaslatot, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
45 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
22/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy:A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő MiskolcTapolca, Károlyi Mihály u. Éden Kemping mellett kialakított, 15 db „beépítetlen
terület” együttes értékesítése tárgyában hozott 129/2007. (X. 25.) Kgy. számú
határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a tárgyban szereplő előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetértve a 129/2007. (X. 25.) Kgy. számú
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti a következő 2. ponttal:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő miskolci
a 46646/6 hrsz-ú, 706 m2 térmértékű, a 46646/7, hrsz-ú, 706 m2 térmértékű,
a 46646/8 hrsz-ú, 706 m2 térmértékű, a 46646/9 hrsz-ú, 706 m2 térmértékű,
a 46646/12 hrsz-ú, 728 m2 térmértékű, a 46646/13 hrsz-ú, 728 m2 térmértékű,
a 46646/14 hrsz-ú, 728 m2 térmértékű, a 46646/16 hrsz-ú, 1038 m2 térmértékű,
a 46646/17 hrsz-ú,1038 m2 térmértékű, a 46646/18 hrsz-ú, 837 m2 térmértékű,
a 46646/19 hrsz-ú, 743 m2 térmértékű, a 46646/20 hrsz-ú, 776 m2 térmértékű,
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 12/1997. (XI. 14.) Kgy. számú rendelet 13. § (1) bekezdés ac.)
pontjában biztosított jogkörében eljárva együtt 62.365.453.- Ft + Áfa, összesen
bruttó 74.838.544.- Ft, azaz Hetvennégymillió-nyolcszázharmincnyolcezerötszáznegyvennégy forint vételáron a TREKK INVEST Kft. (székhelye: 3519
Miskolc, Kiskőkötő u. 72.) részére eladja.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő miskolci a 46646/10 hrsz-ú, 728 m2
térmértékű, a 46646/11 hrsz-ú, 728 m2 térmértékű, a 46646/21 hrsz-ú, 1516 m2
térmértékű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat - az egyes állami
tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény 39. §-a alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
VIII-178/16.866/2007.
számú
határozatában
foglalt
nyilatkozat
figyelembevételével - együtt 19.634.547.- Ft + Áfa, összesen bruttó 23.561.456.-
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Ft, azaz Huszonhárommillió-ötszázhatvanegyezer-négyszázötvenhat
vételáron Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére eladja.

forint

Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. május 30.

Gergely Zsolt alelnök
Huszonnegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tulajdonában és Mezőkövesd Város Önkormányzat
használatában álló mezőkövesdi 0160/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonba
adására települési önkormányzat részére.
Mint a napirend előterjesztője, két mondatot szólok. A város megkereste
önkormányzatunkat, hogy a laktanya mellett lévő gyakorlótérnek a megvásárlására
lenne szüksége. Ő közfeladatokat szeretne ott ellátni; sport létesítményt létrehozni, s
ezért a nyilvántartási értéken, egymillió nyolcszázharminckétezer-kettőszázötvenöt
forintért kívánta megvásárolni. Úgy ítéltük meg, hogy – mivel közfeladatot kíván a
város ezen a területen ellátni – ezért adjuk el neki.
Három bizottság tárgyalta, kérem a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
A bizottság 11 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 10 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Gergely Zsolt alelnök
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény? Úgy látom, nincs, szavazzunk.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
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23/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában és Mezőkövesd
Város Önkormányzat használatában álló mezőkövesdi 0160/3 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonba adása települési önkormányzat részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tulajdonában és Mezőkövesd Város Önkormányzat térítésmentes
használatában álló ingatlan térítésmentes átruházására vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.
rendelet 9. § (1) bekezdés ab.) pontban biztosított jogkörében
engedélyezi
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő mezőkövesdi
0160/3 hrsz-ú, összesen 1 ha 6769 m2 térmértékű külterületi ingatlan tulajdonjogának
1.832.255.- Ft, azaz Egymillió-nyolcszázharminckettőezer-kettőszázötvenöt forint
nettó nyilvántartási értéken közérdekből történő átruházását Mezőkövesd Város
Önkormányzata részére.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a tulajdon átruházásra vonatkozó szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

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

Gergely Zsolt alelnök
Huszonötödik napirend: Javaslat a Dél-zempléni Aranyos-völgy térségébe tervezett
szivattyús erőmű beruházással kapcsolatos állásfoglalásra és felterjesztésre.
Előterjesztő Bodnár László közgyűlési tag. Megadom a szót Bodnár úrnak,
amennyiben élni kíván vele.
Bodnár László, a közgyűlés tagja
Ismét egy erőmű ügy a közgyűlés előtt. Elöljáróban szeretném azt elmondani, hogy
valamennyi képviselőtársam megkapott egy anyagot; van aki a székére, van aki a
kezébe kapta. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy ennek a
kezdeményezője – már mint hogy kiosztásra kerüljön - én voltam. Nem csak postás
szerepét töltöttem be, hanem arra szerettem volna ezáltal rávilágítani, hogy a
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decemberi közgyűlésen – talán emlékszünk rá – kellő vita alakult ki a szalmatüzelésű
erőművel kapcsolatosan. Ebben az ügyben a Miniszter úr megtette a megfelelő
lépéseket, s tulajdonképpen ennek az összefoglalása szerepel ebben az anyagban.
Ami a napirendi pontot illeti: azért terjesztettem elő ezt a javaslatot, mert az zempléni
térséget folyamatosan érik támadások olyan beruházók, olyan üzleti körök által, amely
olyan visszafordíthatatlan természeti katasztrófákat okozhatnak, amit – úgy gondolom
- hogy felelős helyi politikusok szó nélkül nem tűrhetnek.
Röviden arról van szó, hogy ezt az ügyet kb. háromnegyed évvel ezelőtt már a
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, ugyanakkor nem került a közgyűlés elé, de
akkor a Környezetvédelmi Bizottság biztosította az ott elhangzottak alapján azokat,
akik ezt a szivattyús erőművel kapcsolatos előterjesztést megtették, hogy minden
fórumon, ahol csak lehet, támogatni fogjuk azokat az elképzeléseket, amelyek a
környezet rombolást próbálják megakadályozni.
Ez a téma sajnálatos módon ismét napirendre került mégpedig azért, mert jelen
pillanatban három cég – úgy tűnik – hogy egymástól független cég, de végül is az
üzleti körök a háttérben ugyanazok; a három cég próbálkozik környezetvédelmi
engedélyt szerezni szivattyús energiatározós erőművel kapcsolatosan. Azt kell
elmondani róla, hogy ebből a három cégből már kettő másodfokon is elutasítást nyert,
a harmadik első fokon megkapta az elutasítási határozatot, a másodfokú határozat
néhány napon vagy néhány héten belül kerül napvilágra.
Az ember azt hinné, hogy ezek után „hátradőlhet a karosszékben”, de sajnos nem ez a
helyzet. Amint az elején említettem, ez a térség folyamatosan kapja azokat a
támadásokat, amelyek a környezetrombolással kapcsolatosak. Decemberben tárgyaltuk
a szalmatüzelésű erőművet, Tőketerebesen a széntüzelésű erőmű kialakítása kapcsán
merültek fel problémák, most a szivattyús erőmű, sőt most már olyan hangok is
vannak szlovákiai oldalon, hogy perlitbányát kívánnak nyitni azon a területen, amelyik
mellékesen természetvédelmi terület, s a Tokaj-borvidéknek a része.
Mit tud tenni ilyenkor a megyei önkormányzat, illetve mit tudunk mi tenni?
A területrendezési tervvel kapcsolatosan tudunk akadályokat gördíteni az ilyen irányú
profitorientált befektetők elé oly módon, hogy a területrendezési tervben
fogalmazzunk meg egy olyan részt, ami bizonyos fékeket tud állítani az ilyen irányú
elképzelésekkel szemben. Azt, hogy ezt ma tesszük meg, ennek az az oka, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 2008. február 28-ig várja és fogadja be azokat a
javaslatokat, amelyek a területrendezési tervvel kapcsolatosak. Ezt követően fogja a
Parlament tárgyalni az ügyet kb. tavasszal, s ennek folyamatában majd ide, a megyei
közgyűlés elé is kerül a megyei területrendezési terv. Tehát azt javaslom, hogy az
Elnök úr - a közgyűlés elnöke - tegye meg azokat a lépéseket, amit a javaslatban
szerepeltetünk, nevezetesen, hogy írjon egy levelet, vegye fel a kapcsolatot az illetékes
államtitkár úrral, tájékoztassa arról, hogy a megyei közgyűlés nem engedélyezi, meg
akarja tiltani az olyan beruházásokat azokon a területeken, amelyek említve vannak
ebben az anyagban; konkrétan a szivattyús erőműveket, mert oly mértékű természeti
károkat okozhat ez a beruházás, ami visszafordíthatatlan.
Természetesen ezeknek az üzleti köröknek a gondolatában ez nem fordul meg, őket
csak és kizárólag a profit motiválja részben a beruházás során, ami egy ilyen – éveken
keresztül tartó - nagyberuházás során több milliárdot jelenthet. Tudjuk valamennyien
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azt, hogy egy több milliárdos beruházás esetén milyen érdekek fűződhetnek a
kivitelezők, résztvevők körébe, akik igazából hozzáadott értéket nem termelnek meg.
Erre szeretném kérni Képviselőtársaimat, legyen az szocialista oldalról vagy FIDESZ
oldalról, hogy ezt a javaslatot támogassa, hiszen a környezetünk védelme nem lehet
politikai ügy. Köszönöm.
Gergely Zsolt alelnök
Köszönöm Bodnár úrnak a szóbeli hozzáfűzését. Megadom a szót a közgyűlés
tagjainak, Kormos Dénes úr jelentkezett.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Sajnos, sok ilyen vitának tanúi voltunk és feltehetően leszünk is még az
elkövetkezendő időszakban. Szeretném mindenek előtt előrebocsátani, hogy úgy
gondolom, nincs közöttünk abban semmilyen vita itt a közgyűlésben, hogy BorsodAbaúj-Zemplén megye vonzerejének és értékeinek jelentős részét a természeti érték, s
az ökológiai kincs jelenti, ami ebben a térségben megvan. Tehát összességében azt
mondjuk, hogy minden olyanfajta beruházás vagy fejlesztés, amely szakmailag
igazolható módon ezt a fajta értéket veszélyezteti, ennek a fenntarthatóságát
valamilyen módon megnehezíti, abban valóban nem kell adnunk az egyetértésünket.
Ma elhangzott itt egy érv - s hát megint csak az utolsó pillanatban kiadott anyag
problémája - elhangzott egy érv, hogy ennek milyen káros hatásai lehetnek, milyen
egyéb következményei lehetnek. Adott esetben azokat az élőhelyeket hogyan
károsítják, az vagy adott esetben azoknál az élőhelyeknél újabb élőhelyek
megjelenését jelentik, nem tudom megmondani. Tehát összességében mindazzal az
aggodalommal, ami minden olyan jellegű kísérletet, ami a megye természeti értékeit
károsítja, ebből adódó vonzerejét rontja, úgy gondoljuk, a megyei önkormányzatnak
vissza kell utasítani. De felelősségteljesen kell hogy ezt megtegye, hogy ne tűnjön
semmi olyan mellékhangnak, hogy ez egyébként – mi vádolunk valakit, hogy az egy
érdekcsoportot jelent gazdasági és pénzügyi szempontból – s viszont lehet, hogy
minket is vádolni lehet, hogy mi egy másik érdekcsoportot jelentünk. Ennek
egyetlenegy módja van, hogy korrekt szakmai érvek mentén alakítjuk ki az
állásfoglalásunkat. S nyilvánvalóan meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal is, hogy
a védett területek - a „NATURA 2000.” elég nagy területet bevon - nyilvánvalóan a
térségünkben lévő tájvédelmi körzetek komoly szabályozásokat jelentenek. De sehol a
világban nem tiltják meg azokat a folyamatokat, amelyek az ökológiai rendszerek
fenntarthatósága mellett olyan feltételeket vagy lehetőséget nyitnak ki adott esetben az
ott élőknek, amit érdemes figyelembe venni. S hát van egy olyan programunk is, ezt a
kötelezettséget mi is vállaltuk az Európai Unióval együttesen, hogy a megújuló energia
arányát azt növelni fogjuk ha érdeke ennek az országnak, hogy ezeket az
energiaforrásokat - és Európának is érdeke - bővítsük.
Összességében mi úgy látjuk, hogy az aggodalmakkal teljes mértékben egyetértünk, de
jelenleg mindkét oldalról azok a korrekt, értékelhető információk, aminek alapján a
frakciónk ki tudja alakítani az állásfoglalását, nem állnak rendelkezésre, így ebben az
esetben tartózkodni fogunk az szavazásnál.
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Gergely Zsolt alelnök
Mielőtt megadnám a további szót, a bizottságokat nem kérdeztem meg, ezért a
bizottsági elnököket kérem, a bizottsági vélemények ismertetésére.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
A bizottság 17 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést,
ami abban merült ki, hogy levél formájában Elnök úr, akár mint országgyűlési
képviselő vagy mint - a közgyűlés által megerősítve - a közgyűlés elnöke
fogalmazzon meg tiltakozást ezzel kapcsolatban.
Nyitrai Tibor az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét ismerteti.
A bizottság 5 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot a
közgyűlésnek.
Gergely Zsolt alelnök
Koncz Ferenc alelnök úr jelentkezését látom, megadom a szót.
Koncz Ferenc alelnök
A Kormos Dénes képviselőtársam felvetését a Környezetvédelmi Tanácsra nézve
kötelezőnek tartom . A Környezetvédelmi Tanács fel fogja venni újfent napirendjére
ezt a kérdést, be fogjuk hozni, természetesen már azokat a körülményeket, amiket az
előbbiekben hallottunk, miszerint ezeknek a körülményeknek a tisztázása hiányzik,
ezeket meg fogjuk vizsgálni, s a megfelelő szakmai álláspontot elő fogjuk terjeszteni
javaslatként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés számára. Akkor ezek a
kérdések sem fognak hiányozni, illetve ezek a szakmai vélemények sem fognak
hiányozni. Ez az egyik megjegyzés. A másik megjegyzésem pedig személyes. Azt
szeretném elmondani, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy a zöld energia minél
szélesebb körű – természetesen megfelelő módon, kormányzat által koordinált és
minden körülményt figyelembe vevő hasznosítása – az ország jövője szempontjából
egy nagyon-nagyon fontos kérdés, csak lényeges annak a szempontnak a figyelembe
vétele is, hogy ezeknek az energia termeléseknek a helyszínét, a nagyságrendjét és a
legfőbb kialakítási formáját hogyan alakítjuk a jövőben. Ez pedig megint csak meggyőződésem szerint - egy kormányzati feladat, ugyanis sem a Borsod-AbaújZemplén megyei Környezetvédelmi Tanácsnak, sem pedig a közgyűlésnek ebben a
kérdésben nincs döntési jogköre, legfeljebb javaslati jogköre lehet. Köszönöm.
Gergely Zsolt alelnök
Megadom a szót Bodnár Lászlónak, aki ismét szólásra jelentkezik.
Bodnár László, a közgyűlés tagja
Azért kérem még egyszer szót, hogy csupán megemlítsem, hogy kimondottan szakmai
érveket ma szándékosan nem hoztam fel. Esetleg figyelmükbe tudom ajánlani azt,
hogy olvassák el azokat az elutasító határozatokat, amelyeket a környezetvédelmi
hatóság hozott. Ezeket nem egyedül hozta, hanem az összes érintett szakhatóság
véleménye alapján fogalmazta meg – mármint elutasító válaszát. Ha óhajtják, itt a
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közgyűlési tagok, felkészülök belőle, s be fogom hozni, de több oldalnyi anyagról van
szó.
A zöld energiákkal kapcsolatosan meg természetesen senkinek nincs olyan
elképzelése, hogy megakadályozzon bármiféle olyan irányú törekvést, ami valóban az
alternatív energiák hasznosításáról szól. Decemberben is elmondtuk, nem az erőművel
kapcsolatban van kifogásunk, hanem a helyszínnel. A szivattyús erőművel
kapcsolatosan sem a technológiával van a bajunk, hanem a helyszínnel. Mert több
hektár, több száz hektár területet érint; erdők kiirtását jelenti. Több millió m3 víz
tározására alkalmas tavakat kell létrehozni egyszer magasabban, másszor
alacsonyabban. Falvak szűnnek meg. Úgy gondolom, hogy ez azért nem
megengedhető, s felelős politikusok nem engedhetik az ilyen irányú törekvéseket.
Gergely Zsolt alelnök
Köszönöm Képviselő úrnak a véleményt.
Kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslatot aki elfogadja, az igen gombot nyomja
meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
31 igen, 1 nem szavazattal, 11 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
24/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Dél-zempléni Aranyos-völgy térségébe tervezett szivattyús energiatározós
vízierőmű beruházással kapcsolatos állásfoglalás és felterjesztés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a dél-zempléni Aranyos-völgy térségébe
tervezett szivattyús energiatározós vízierőmű beruházással kapcsolatos állásfoglalásra
és felterjesztésre vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a zempléni tájegységet érintő Aranyos-völgybe és
térségébe tervezett szivattyús energiatározós vízierőmű beruházás megvalósítását a megye táji, tájképi értékeinek megőrzése érdekében - nem támogatja.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatát és módosítását végzőkhöz, valamint az új
Megyei Területrendezési Terv készítőihez jutassa el a Közgyűlés javaslatát,
miszerint egyértelmű tiltásként szerepeljen a Tervekben az, hogy a
természetvédelmi területen (Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, NATURA 2000
terület, ökológiai hálózat), illetve annak közelében (puffer zóna) ne lehessen
kezdeményezni szivattyús energiatározós vízierőmű létesítését.
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3. A Közgyűlés továbbá felkéri Elnökét, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkáránál járjon el, az
Aranyos-völgy védetté nyilvánítása, tájképvédelmi övezeti besorolása érdekében.
Felelős:
Határidő:

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

Gergely Zsolt alelnök
Huszonhatodik napirend: Javaslat a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
elnöke illetményének megállapítására.
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta meg, kérem a bizottsági vélemények
ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A bizottság 9 igen egybehangzó szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot
a közgyűlésnek ebben az esetben is és a többi esetben is.
Gergely Zsolt alelnök
Szintén így kérdezem a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökét is, hogy az elnök
és alelnökök illetményével kapcsolatban megtárgyalt előterjesztésről a véleményt
mondja el.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság mindkét előterjesztést megtárgyalta, s 10 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt alelnök
Csak a bizottsági véleményeket kértem egyszerre.
Jelen esetben az Elnök úrnak csak illetmény megállapítása van, költségtérítése nincs,
mert országgyűlési képviselő.
Elnök úr a szavazásban távolléte miatt sem vesz részt.
Kérem a közgyűlést, hogy amennyiben egyetért a köztisztviselői illetményalappal
kapcsolatos növekedés miatt - 36.800,- Ft-ról 38.650,- Ft-ra való módosítás
következtében – azzal, hogy 552 ezer Ft-ról 579,750,- Ft-ra emeli a közgyűlés
elnökének illetményét január 1. napjától, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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25/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: A Közgyűlés elnöke illetményének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a foglalkoztatási
jogviszonyban álló elnöke illetményének megállapítására tett javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
A Közgyűlés Dr. Ódor Ferencnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnökének illetményét
579.750,- Ft/hó
bruttó összegben
állapítja meg 2008. január 1. napjától.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely Zsolt alelnök
Huszonhetedik napirend: Javaslat a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnökei illetményének és költségátalányuk mértékének, valamint társadalmi
megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségátalánya mértékének
megállapítására.
A bizottsági véleményeket már hallottuk.
El kívánom mondani, hogy nem veszek részt a szavazásban. Megkérdezem Alelnök
társaimat is; Koncz Ferenc alelnök úr sem, dr. Sója Szabolcs alelnök úr sem vesz részt
a szavazásban.

Kérdezem a képviselőtársakat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük,
véleményük? Nincs.
El kell mondjam, külön szavazunk, így hat szavazás következik.
Először Gergely Zsolt alelnök illetményének megállapításáról szóló határozati
javaslatot teszem fel szavazásra.
Aki ezzel egyetért, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
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44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
26/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Gergely Zsolt foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Gergely Zsolt
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményének megállapítására tett
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés Gergely Zsoltnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetményét
574.400,-Ft /hó
bruttó összegben
állapítja meg 2008. január 1. napjától.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Gergely Zsolt alelnök
Köszönöm a bizalmat. Egyszerű többség kell csak az elfogadáshoz.
Koncz Ferenc alelnök úr illetményének megállapításáról szóló határozati javaslatot aki
elfogadja, kérem az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
27/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Koncz Ferenc foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Koncz Ferenc
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményének megállapítására tett
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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A Közgyűlés Koncz Ferencnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetményét
574.400,-Ft /hó
bruttó összegben
állapítja meg 2008. január 1. napjától.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Gergely Zsolt alelnök
Aki dr. Sója Szabolcs társadalmi megbízatású alelnök úr tiszteletdíjának
megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem az igen gombot nyomja
meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
28/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Dr. Sója
megállapítása

Szabolcs

társadalmi

megbízatású

alelnök

tiszteletdíjának

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Dr. Sója Szabolcs
társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának megállapítására tett javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés Dr. Sója Szabolcsnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját
251.000,-Ft /hó
bruttó összegben
állapítja meg 2008. január 1. napjától.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
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Gergely Zsolt alelnök
Az alelnökök költségátalányának megállapításáról szóló határozati javaslatok
szavazása következik.
Akik egyetértenek Gergely Zsolt alelnök költségátalányának megállapításával, az igen
gombot nyomják meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
29/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Gergely Zsolt foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök költségátalánya
mértékének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Gergely Zsolt
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök költségátalánya mértékének megállapítására
tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés Gergely Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke költségátalánya mértékét 2008. január 1.
napjától illetménye 20%-ának megfelelő
114.880,- Ft/hó
bruttó összegben
határozza meg.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Gergely Zsolt alelnök
Koncz Ferenc alelnök úr költségátalányával aki egyetért, kérem az igen gombot
nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
45 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
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30/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Koncz Ferenc foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök költségátalánya
mértékének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Koncz Ferenc
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök költségátalánya mértékének megállapítására
tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés Koncz Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke költségátalánya mértékét 2008. január 1.
napjától illetménye 20%-ának megfelelő
114.880,- Ft/hó
bruttó összegben
határozza meg.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Gergely Zsolt alelnök
Aki dr. Sója Szabolcs társadalmi megbízatású alelnök költségátalánya mértékének
megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapítom, hogy a közgyűlés
44 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
31/2008. (II. 14.) Kgy. számú határozat
Tárgy: Dr. Sója Szabolcs társadalmi megbízatású alelnök költségátalánya mértékének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Dr. Sója Szabolcs
társadalmi megbízatású alelnök költségátalánya mértékének megállapítására tett
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés Dr. Sója Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
társadalmi megbízatású alelnöke költségátalánya mértékét 2008. január 1. napjától
illetménye 20%-ának megfelelő
50.200,- Ft/hó
bruttó összegben
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határozza meg.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

Gergely Zsolt alelnöke
Huszonnyolcadik napirend: Egyebek.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, kíván-e valaki szólni? Két jelentkezőt látok, megadom a
szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja
Ha jól tudom, az Európai Unióban 236 régió van, s ebből a 236 kistérségből hátulról a
negyedik az Észak-magyarországi Régió. Talán valamit javulhatott ez a helyzet
Bulgária és Románia csatlakozása után; kicsit feljebb kerülhettünk, de erről nincs
statisztikai adatom.
Ebben a hátulról 4. helyben az itt élő egészségügyi állapota és életkora is szerepel.
Semmi vigasz számunkra az, hogy a mai napon született gyermek Svájcban 10 évvel
tovább élhet, mint hogyha Borsod megyében születne meg, a statisztikai adatok azt
mutatják.
A frakcióm nevében szeretném javasolni, a mai közgyűlésen is kb. az előterjesztések
egyharmada egészségügyi témájú kérdés volt. Ennek van egy örömteli része, hogy
milliárdok és tízmilliárdok kerülhetnek ebbe a régióba, mert bár nem említettük, de
Szécsény és Rétság szerepe is benne van. S öröm, hogy az elmúlt időszakban
Mezőkövesden 1,1 milliárd értékű, Miskolcon a térségi szűrőcentrumban közel 2
milliárd értékű, s az informatikai fejlesztés keretén belül 1,4 milliárd Ft értékű
beruházás történt. Nincs remény arra, hogy ezeket a rendelőintézeti kistérségi
járóbeteg-ellátások közül valamennyien megkapják majd, tehát ez az összeg, ha
összeadjuk a Csillagponttal, közel 20 milliárd közelében vagyunk. S ugyanakkor látjuk
az elkeseredést, a depressziót és a folyamatos feszültséget is. Azt gondolom, ez a
mérhetetlen depresszió, ami az egészségügyben, az egészségügy gondjának
megemlítése kapcsán jelentkezik, ez nagyon sajátos helyzet. Én is szembesültem vele,
hogy 3 milliárdért építettünk egy gyönyörű épületet és a benne dolgozóknak az
elkeseredettsége nem változott, mert egy ez életforma. A „jus murmurandi”; az
egészségügyi dolgozók morgási joga, az egy másik kérdés. De ha átnézzük a megyét,
akkor is azt látjuk, hogy talán Izsófalván kívül minden rendelőintézetünk, kórházunk
jelentős felújításra került.
Az elmúlt évben mi javasoltuk, s ez a dolog lényege, hogy a megyei önkormányzat
szíveskedjen áttekinteni az ellátórendszert, a fekvő- és járóbeteg ellátórendszert a
megyében mindenféle politikai szándék nélkül. Ezt ismételten szeretnénk megtenni,
mert az utóbbi időben ha egészségügyi kérdések előtérbe kerülnek, akkor szinte
egyenlőségjelet lehet tenni, hogy a Sátoraljaújhely és Sátoraljaújhely környéke, a
sátoraljaújhelyi kórház, az utóbbi időben Tokaj, s most belejöhet a cigándi
rendelőintézet, s egyfajta ellátási feszültség, gond, érdekkülönbségek. Tisztelettel
szeretném javasolni, az elmúlt évben mi ezt a feladatterv között írásban leadtuk, hogy
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a Borsod megyében működő egészségügyi szolgáltatást végző járó- és fekvőbeteg
egységeknek a kapacitása összehangolása, egyáltalán az áttekintése, a meglévő
feszültségek, a lehetőségek és a hosszú távú tervekben történő felkészülésre egyfajta
programot készítsünk, amiben egészen biztos, hogy az ÁNTSZ megyei, de talán
regionális szervezete is partner lesz. Fejlesztési igények vannak, s bizonyára az
Európai Unióban is nagyon jól tudják, hogy ebben a 263-ban hol állunk. Egy
tisztességes, összehangolt pályázatra lenne szükség, s nem utolsó sorban az itt élők
egészségügyi ellátásának és a szolgáltatásnak az összehangolására. Mert előfordulhat
az, hogy a rendelőintézetek felépülnek, s nagyon nagy gondja lesz azoknak az
önkormányzatoknak, akik majd ezeket a rendelőintézeteket a szalagátvágás után
megkapják egyfajta működtetésre. S most nemcsak a „kegyszerekről”, a laboratóriumi
szerekről, hanem a munkaerőről és a működtetési költségről is beszélek. Kérnénk
szépen a szocialista frakció nevében meggondolni, hogy az elkövetkezendő
időszakban egy áttekintő elemzésben foglalkozzon azzal, hogy Borsod megyében hogy
is néz ki a fekvő- és járóbeteg struktúra. Köszönöm.
Gergely Zsolt alelnök
Megadom a szót Kormos Dénes úrnak.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Két dologban szeretnék szólni. Az egyik: Nem olyan régi közgyűlésen kérdéssel
fordultam Főjegyző úrhoz, nevezetesen amikor a kazincbarcikai kórház pályázata
aktuális volt abban a fordulóban, hogy a megyei kórházunk ebbe pályázott, s a
pályázat benyújtására közgyűlési és szakbizottsági jóváhagyás nélkül, elnöki
engedéllyel került sor, illetve így történt meg. Hogy ez jogszerű volt-e? Megkaptam
ezt az írásbeli választ, ennek a lényegét én úgy értelmeztem, hogy tulajdonképpen a
közgyűlés következő ülésén azt a hiányosságot, ami az előző eljárásban megvolt, azt
pótolta. Ez eddig rendben van, de attól még egyértelmű, hogy az eredeti eljárásban a
hiányosság megvolt. Tehát tisztelettel kérjük Főjegyző urat a frakciónk nevében, mint
a megyei közgyűlés törvényes működésének hivatott őrét, hogy ne utólagosan
szentesítsünk a későbbiek folyamán olyan eljárásokat, amelyek adott esetben
törvényesen nem éppen rendben lévők vagy aggályosak. Ez az egyik felvetésem.
A másik: Mindig örülünk annak, hogyha a költségvetésbe valamiféle eltervezett dolog
megnyugtató támogatással tovább működhet. Ez most érvényes a Kulcs magazinra is.
Mivel eredetileg ennek a lapnak az volt a célja – most már az idegenforgalomnál van,
de nem baj ez lényegében, a lényegen sokat nem változtat -,hogy a megyei
önkormányzat működését, az azzal kapcsolatos ténykedést bemutassa, közelebb vigye
a megye lakosságához; egy nagyon nemes cél. Tisztelettel kérem most Alelnök urat, és
tolmácsolja Elnök úrnak is a kérést, hogy a következő közgyűlésig, de lehet, előbb is
legyenek szívesek tájékoztatni bennünket, hogy a frakciónkkal kapcsolatos dolgok,
elképzelések, vélemények milyen módon és hogyan, milyen arányos terjedelemben
tudnak ebben megjelenni, hogy időben felkészüljünk rá, s ne hátráltassuk a lap
következő számának a megjelenését. Köszönöm.
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Gergely Zsolt alelnök
Igen, így lesz. S akkor már itt, ebben a formában is el tudom mondani, hogy meg
fogjuk keresni az új közgyűlési tagunkat, s fogunk vele egy interjút készíteni, meg a
régivel, hogy miért mondott le, s természetesen lehetőséget biztosítunk erre.
Megköszönöm a mai munkát, s ezennel a mai közgyűlést bezárom.
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