Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-552-9/2008.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 4. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
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Bráz György
Csabai Gyula
Csiger Lajos
dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Dóka János
Demeter Zoltán
Erdős Tamás
Farkas Félix
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Gergely Zsolt
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Görcsös Ferenc
Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Dr. Koleszár Lajos
Kormos Dénes
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Milánkovich Ernő
Mészáros Barnabás
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Dr. Ódor Ferenc
Panyik József
Ritó Lászlóné

37.
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Riz Gábor
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Dr. Szabó Csaba
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Szitka Péter
Sztupák Péter
Tamás Barnabás
Tóth József Sándor
Tóth Zoltán
Török Dezső
Vámos Zoltán
Vargáné Kerékgyártó Ildikó
Vécsi István

Távol maradt: Gúr Nándor, Gyárfás Ildikó, Juhász István, Mihályi Helga, Nyitrai
Tibor, Ördög Jakab, Szvoboda László önkormányzati képviselő (az aláírt jelenléti ív
alapján).
Állandó meghívottként jelen volt Minyóczki Bertalan, a ruszin területi kisebbségi
önkormányzat elnöke.
Távol maradt: Bordás Géza a cigány, Poros Andrásné a lengyel, Stumpf Andrásné
német és Kuczik Júlia a szlovák területi kisebbségi önkormányzat elnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen voltak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési
Főosztály vezetője, Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője, Dr. Jakó Ildikó, az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az
Ellenőrzési Iroda vezetője, Pelcz Gábor és Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és
Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetői, Tóthné dr. Majoros Mária, a Jogi Osztály
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vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István
hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának képviselőit, a
meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 49 fő, tehát a
határozatképesség megállapítható.
Jelenléti szavazást kért a határozatképesség megerősítéséhez, amihez kérte, kapcsolják
be a szavazógépeket, s az igen gomb megnyomásával jelezzék a jelenlétet.
Szavazás után megállapította, hogy
46 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
A közgyűlés munkáját megkezdve, a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
javaslatot tett a közgyűlés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta
•

a „Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban megvalósítandó,
„Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése”
tárgyában
a
Megyei
Önkormányzat
által
elnyert
(TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004) támogatás szerződésének megkötéséhez
szükséges önerő biztosítására” című előterjesztés felvételét 16. napirendi
pontként,

•

a „Javaslat a Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítésére”
című előterjesztést 17. napirendi pontként,

•

a „Javaslat a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
üzletrésze értékesítésére” című előterjesztést 18. napirendi pontként
tárgyalja meg a közgyűlés, valamint

•

az Egyebek 19. napirend keretében pedig további három határozati javaslat
megtárgyalására kerülne sor, amelyek a következők:
- „A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés
Elnökének
felhatalmazása
a
„Könyvtári
szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című pályázat
fenntartói nyilatkozatának aláírására”,
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-

„A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés
Elnökének
felhatalmazása
„Az
egységes
gyógypedagógiai
módszertani
intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”
című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására”,

-

„A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés
Elnökének
felhatalmazása a „Területi együttműködések, társulások, hálózati
tanulás – A komponens” című pályázat fenntartói nyilatkozatának
aláírására”.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte dr. Kovács János főjegyző úrtól, hogy a képviselők megkapták-e az ülés
megkezdése előtt az előterjesztéseket és nyilatkozatokat. Igen, megkapták.
Ezen napirendi pontok kiegészítésére tett javaslatot. Kérdezte a közgyűlés tagjait,
van-e valakinek kérdése, véleménye, illetve javaslata a napirendi pontokra
vonatkozóan. Nem volt felszólaló.
Kérte, aki egyetért, hogy ezen napirendi pontokat tárgyalja Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közgyűlése, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a napirendeket elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
100/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 4-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában az
MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer
2008. évi megújító auditjáról, a „Tanusítvány” átadása
Előadó: Hegedűs Zoltán, a DNV Magyarország Kft. értékesítési és marketing
igazgatója
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2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány
támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ifjúságpoltikai
koncepciójáról szóló 44/2005. (IV. 14.) Kgy. számú határozat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatójának megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat – a sajátos nevelési igényű tanulók
ellátására vonatkozó – megkeresésével kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és
a Miskolci Egészségügyi Központ közötti kapacitáscserére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatás-tervezési
koncepciójának véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2008. évi
odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. B. Hejőbába)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. K. Hejőbába)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (P. I. Sajószentpéter)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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14. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (J. B. Sajószentpéter)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (T. I.-né,
Borsodivánka)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban megvalósítandó, „Aktív kórházi
ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” tárgyában a Megyei
Önkormányzat
által
elnyert
(TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004)
támogatás
szerződésének megkötéséhez szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Szabó Csaba, a pályázatelbíráló bizottság elnöke
18. Javaslat a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
19. Egyebek
 19.1 Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendelete kézirathibájának
korrekciójáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
 19.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – TudásdepóExpressz” című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
 19.3 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása
„Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott
szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében” című pályázat fenntartói
nyilatkozatának aláírására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
 19.4 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás – A komponens” című
pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Első napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatalában az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány szerint kiépített
minőségirányítási rendszer 2008. évi megújító auditjáról, a „Tanusítvány”
átadása
Köszöntötte Hegedűs Zoltán urat, a DNV Magyarország Kft. értékesítési és marketing
igazgatóját, és kérte, az ez év júliusában elvégzett munkáról tájékoztassa az
önkormányzat képviselőit, majd ezt követően a Tanúsítvány átadását kérte főjegyző úr
részére.
Hegedűs Zoltán, DNV Magyarország Kft. értékesítési és marketing igazgatója
Köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjait, Elnök urat, Főjegyző
urat, valamint a jelenlévőket. Elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a DNV
Magyarország Kft. nevében részt vehet ezen az eseményen. A DNV Magyarország
Kft. immár harmadszor tanúsította a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatalának ISO 9001 minőségirányítási rendszerét. Az ISO 9001 minőségirányítási
rendszer a gazdasági szféra minden területén a legszélesebb körben elterjedt szabvány,
amely már egy egységes nemzetközi követelményrendszer. Olyan egységes
irányíthatást jelent, amely a vállalkozás méretétől, tevékenységétől és működésétől
független alkalmazható a gazdasági szektor bármely területén, mind a vállalkozási
szférában, mind a közigazgatásban, mind a kormányzati szervek, non-profit
szervezetek működésében egyaránt. Elősegíti és garantálja a termékek, illetve
szolgáltatások állandó kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, a vevői
elégedettség megfelelését, a vevő igényeknek való folyamatos, magas szintű
megfelelést. A rendkívül erős helyi és nemzetközi verseny egyre inkább arra
kényszeríti a szervezeteket, hogy a minőségi elvet, az egész szervezetre, működésre
kiterjesztve alkalmazzák. A minőségirányítási rendszer biztosítja a szervezeten belüli
folyamatok áttekinthetőségét, a tevékenységek ésszerű dokumentálását. Lehetővé teszi
a folyamatok napi irányíthatóságát. A nemzetközi gyakorlatban és egyezmények
alapján a minőségirányítási rendszert akkor tekintik megfelelőnek és elfogadottnak, ha
az adott szabványnak megfelelő megfelelőséget egy független külső, szakterületen
magas minősítéssel rendelkező megfelelő módon feljogosított szervezet tanúsítja. A
DNV Magyarország Kft., egy nemzetközi független alapítvány, amely 1864 óta a világ
98 országában több, mint 70.000 tanúsítást adott már ki. Céljuk a szervezet
fejlődésének segítése, teljesítményének, növelésének fokozása, belső folyamatok
modernizálása, erőforrások optimális felhasználása. Elmondta, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában az önkormányzat feladataihoz
kapcsolódó döntések szakmai és jogi előkészítését, a döntések végrehajtását, és a
végrehajtás szervezését, ellenőrzését vizsgálták. Az auditokon már a tanúsító audittól
kezdve egyértelműen tetten érhető volt a vezetők, a munkatársak, a kollegák
elkötelezettsége, ami az ISO 9001 rendszer működésének alapfeltétele. Fókuszban az
önkormányzat prioritásai, működési folyamatai, a folyamatok hatékonyságának a
javítása volt. Az auditon látszott, hogy az önkormányzatnál az amúgy is kimagasló
szakmai tevékenységet segíti a minőségirányítási rendszer. Az önkormányzat
feladataihoz kapcsolódó döntések szakmai és jogi előkészítése a legmagasabb szintű
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döntések végrehajtása, illetve a végrehajtás szervezése nemzetközi szinten is magas
színvonalú. A működési, reagálási idő gyors, a szervezet hatékonyan, jogi
követelményeknek megfelelően működik. Gratulált, megköszönte a figyelmet, majd
ezt követően átnyújtotta a tanúsító okiratot dr. Kovács János főjegyző úr részére.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte Hegedűs Zoltán igazgató úrnak az ismertetést, illetőleg Demeter Sándor
úrnak, a VIMARK Bt. vezetőjének, valamint a hivatal részéről Tóthné dr. Majoros
Mária kolléganőnek a munkáját. Elmondta, reméli, hogy az elkövetkezendő
időszakban minden úgy történik, ami a következő auditnál egy hasonló jellegű
beszámolóra ad lehetőséget. Igyekszik a hivatal az elmúlt esztendőkben kialakított és
megszokott minőségben dolgozni. Megköszönte a minősítőknek a véleményt. Arra
kérte főjegyző urat, hogy a hivatal dolgozói felé az önkormányzat elismerését
továbbítsa. Elmondta, hogy már hosszú évek óta a minősítés meg van a hivatalnál,
melyet a továbbiakban is tartani kell ahhoz, hogy tudják igazolni az itt folyó munkát.
Reméli, hogy a következőkben is ilyen véleményeket tudnak mondani, legalábbis ami
a hivatal dicséretéről szól. A kritikát, melyet úgy gondolja, hogy majd
megfogalmazásra kerül, kérte, fogadják el.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Második napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
A közgyűlés tagjainak volt lehetősége átnézni, illetve bizottsági üléseken megtárgyalni
az előterjesztést. Köszöntötte Fekete Tibor könyvvizsgáló urat, és kérdezte, hogy az
írásos véleményen túl kíván-e szóbeli előterjesztéssel élni. Nem kívánt. Megköszönte
neki a vélemény eljuttatását, majd szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy bizonyos
folyamatokról azt látják, hogy van picivel magasabb teljesítés, mint féléves teljesítés,
50%-nál magasabb bizonyos forrásoknak az önkormányzati büdzsébe való juttatása, a
kiadásoknál 51%-nál állnak. A költségvetés 3,5 milliárdos hiányról szól, 500 millióval
kevesebb, mint amit az év elején elfogadtak. Bizonyos források megnyíltak, ilyen
értelemben, az 5%-os béremelésnek a megyei önkormányzat költségvetésébe juttatása,
ezek bizonyos kiadás nemeknél csökkentették a hiányt, így tudnak valamivel jobb
képet festeni, de kérte, ne azt gondolják, hogy ez a kép ez most egy tökéletes, hiszen
még mindig mínuszban vannak, és a költségvetés év végi, illetve háromnegyed évi
tárgyalásánál is sajnálatos módon több milliárd mínusszal fognak tudni csak
gazdálkodni. A gazdálkodás biztonságát a kibocsátott kötvények adják. De
mindannyian tudják, hogy a kötvényt igazából nem a működésre, hanem a
fejlesztésekre lenne jó felvenni. Sajnos az országos költségvetésből a megyei
önkormányzatnak juttatott összeg az erre ad módot és lehetőséget. Az önkormányzat
hivataláról, másrészt pedig az általa működtetett intézményekről azt tudja elmondani,
hogy a működés mindenütt biztosított, az OEP által finanszírozott egészségügyi
ágazatban rendben van az általuk működtetett kórházak költségvetése. Az
intézményeknél
pedig
bizonyos
szigorúsággal,
bizonyos
gazdálkodási
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megszorításokkal, de rendben, szeptember 1-jével, tanévkezdéskor néhány általános
iskola, középiskola, szakközépiskola megkezdte az évet, tanulólétszámok betöltöttek,
bizonyos oktatói létszámokban van szűkítés, de úgy gondolja, hogy a legfontosabb az,
hogy megfelelő tanárok és szaktanárok tudják okítani a fiatalokat és ne arra
kényszerüljenek, hogy a tanári kar elbocsátásával esetleg egy pár millió forint
megtakarításával, de a lehetőségek elvételével tudjanak a fiatalokkal foglalkozni.
Rendkívül fontos és erre alkalmas vezetői garnitúrával rendelkeznek az iskolák, hogy
ott jó szakmai munka folyjék és a nehéz gazdasági helyzetük ne tegye tönkre az
oktatás minőségét. Más egyéb intézményekre vonatkozóan igyekeznek az intézmények
a megtakarításokat figyelembe venni, illetve pályázatokon részt venni, egyrészről mai
napon is a közgyűlésen lesz szó ilyen pályázatokról, többek között az egészségügyben,
a szikszói kórháznál a rendelőintézet elkészítésére, illetve felújítására, bővítésére
vonatkozóan, valamint ahogyan az elmúlt időszakban már említette a közgyűlésnek
azokat az európai uniós forrásokat, ami még akkor csak 100 millió forint az
intézményeiknél, de az is már forrást és lehetőséget jelentett a felújításokra. A Megyei
Önkormányzat 2008. I. féléves költségvetésére vonatkozóan elég bőséges iratanyagot
készített el a hivatal. Ez a megszokott rendjében készült, azt gondolja, akik itt a
képviselők az elmúlt időszakban már dolgoztak, eligazodtak benne könnyen.
Leginkább a beírt számokról lehet majd vitatkozniuk. Hangsúlyozta, a hivatalt
bármennyire is dicsérik, igazából az volna a szép, ha nem mínuszos lenne a
végeredmény. Valószínű mindannyian jobban éreznék magukat. Elmondta, most már
közel 42 milliárd forintos összegű a költségvetés, 3,5 milliárd forint a mínusz. A
további időszakra, - most már eltelt majd egy negyedév - is azt kell mondani, hogy az
intézmények működése, működési feltételei adottak, sajnálatos módon plusz források
bevonására, az eddigi, - érti alatta a 2006-ig megszokott forrásokat - nem mindig van
módjuk. Az úgynevezett 6/3-as, aki költségvetéssel foglalkozik, tudja, hogy van egy
ilyen fejezetrésze az országos költségvetésnek, - beadják a pályázatukat és bíznak
benne, hogy az önkormányzati miniszter támogatásával tudnak majd valami forráshoz
jutni, de sajnos nem fognak tudni az úgynevezett ÖNHIKI-s pályázati rendszerben
részt venni. Hogy milyen nagy ez az összeg, az elvétel, erre vonatkozóan megjegyezte,
hogy a 2006-ban, amikor utoljára kaptak, közel 900 millió forint összegről volt szó. Ez
a költségvetésben nagyon hiányzik, ha beleszámolják, hogy 2006-ban volt utoljára a
2007-es, a 2008-as költségvetésben nincs, ez ha nem is mondják, hogy lineárisan
emelkedő lehetne, de akkor is már 1,5 milliárd forint hiányzik ilyen értelemben, amit
eddig meg tudott kapni a megyei önkormányzat. Az egy másik komoly probléma,
hogy azokat a forrásokat, amiket az egyes szakfeladatokhoz biztosít az állami
költségvetés, fejkvóta, vagy csoport finanszírozás formájában, ezek az összköltségnek
kicsivel több, mint a fele, de nincs a kétharmada. Alacsonyak azok a fejkvóták, amiket
egy-egy intézmény működtetésénél megkapnak, ehhez kell a más egyéb forrásokat
odacsoportosítani az intézmények működtetéséhez. Elmondta, hogy ezért állnak ilyen
helyzetben, amilyen helyzetben jelenleg is a költségvetés van. Tény azonban, hogy a
hivatal biztosan úgy felügyeli főjegyzővel, főosztályvezető asszonnyal és az ott
dolgozókkal, amit a lehető legjobban lehet elvárni ettől a pénzügyi állapottól. Nagyon
szűkek a források, nagyon ki kell sakkozni, hogy mikor, milyen számlákat és
követeléseket tudnak kielégíteni, de eddig erről csak azt tudja mondani, hogy
megfelelt a hivatal ennek a munkának.
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Valamennyi bizottság tárgyalta a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló anyagát,
kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
Bizottságuk 7 igen és 4 nem szavazattal mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet támogatta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke
Bizottságuk az előterjesztést megtárgyalta és 5 jelenlévő bizottsági taggal mind a
határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra ajánlotta a
képviselő-testületnek.
Milánkovich Ernő, a Közbeszerzési Bizottság tagja
A bizottság vita nélkül a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot is 3 igen
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Riz Gábor, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
Bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, mind a rendelet-tervezetet és mind a
határozati javaslatot 6 igen, és 2 nem szavazattal támogatásra javasolta a
közgyűlésnek.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Bizottságuk a rendelet-tervezetet 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
javasolta a közgyűlésnek elfogadásra, a határozatot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett támogatta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Bizottságuk úgy a rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot 9 igen és 4 nem
szavazat mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke
Bizottságuk mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet 8 igen és 4 nem
szavazat mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk az augusztus 28-ai ülésén 5 igen szavazattal és 4 nem szavazat mellett
mind a rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek.
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Galuska László, az Egészségügyi Bizottság tagja
A rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot a bizottság 8 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet 6 igen, 2 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte a bizottságok véleményének ismertetését. Kérdezte, hogy ki kíván szólni
a napirendi ponthoz. Lukács András képviselő úrnak adta át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja
Hozzászólásában elmondta, hogy február 14-én a frakció megfogalmazta határozott
álláspontját a 2008. évi költségvetési rendelettel kapcsolatban és mivel annak a
végrehajtása a tárgya a mai előterjesztésnek, ezért a költségvetési rendelet-tervezetet
és a határozati javaslatot támogatni nem fogja. Három gondolatban fejtett ki véleményt
frakciójuk álláspontjában. Elsősorban kijelentette, soha nem volt közömbös számukra,
hogy milyen a foglalkoztatás színvonala és milyen bérezési, valamint juttatási rendszer
érvényesült. Elmondta, hogy a bérpolitikai intézkedésekre az év során mintegy másfél
milliárd forint juttatást kapott a megyei önkormányzat. Ezzel azok a jövedelmi
viszonyok stabilan tarhatók, amelyek megfogalmazódtak a korábbi időszakban. A
második kérdéskör, az egészségügy kérdésköre. A jelen előterjesztésben az
fogalmazódott meg, hogy kevesebb ágyszámon, jobb kihasználtság mellett mind a
HVCS, mind a teljesítményvolumen korlát emelkedése mellett, egy pozitívabb
finanszírozás valósult meg. A tervhez képest is jelentős többletforrásokhoz jutott a
megye egészségügyi ellátó rendszere. Az egészségügyi ellátórendszer működése, sőt
technikai fejlesztése nem került veszélybe. A harmadik kérdéskör az, hogy milyen
fejlesztések várhatók, milyen forrásokhoz juthatnak hozzá a különböző települési,
gazdasági szereplők, települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok. Az
előterjesztésben egy sor sikeres pályázat teljesítéséről van szó. A megyei
önkormányzat sikeres pályázatokon vett részt. Mindez a megyei önkormányzat
intézményeiben ellátottak magasabb színvonalú, teljesebb kiszolgálását jelenti. Úgy
hiszi, meg lehet állapítani azt a tényt, amit az előterjesztés is megállapít, hogy a
gazdálkodás stabilitása, a feladatellátás stabilitása nem volt veszélyben két dolognak
minimum köszönhetően, az egyik az 5+3 milliárdos kötvénykibocsátás, a másik a
központi forrásbevonás növekedése miatt. Hangsúlyozta, mindezek mellett frakciójuk
sem a rendelet-tervezetet, sem a határozati javaslatot támogatni nem tudja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte a hozzászólást, majd ezt követően Török Dezső képviselő úrnak adta át a
szót.
Török Dezső, a közgyűlés tagja
Lukács András képviselő szavaira válaszát kezdte az egészségüggyel. Elmondta, így
van, kicsit több bevétel teljesült ezen a soron, de azért mert lényegesen nagyobb
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betegforgalom aktivizálódott azon az ágymennyiségen, amely 443 ággyal csökkent az
idén. Ennyi aktív ágy került ki a megyei önkormányzat öt kórházának kezeléséből.
Lukács András képviselő szavainak helyt adva elismeri, hogy valóban beépült ebbe a
költségvetésbe a 13. havi két heti rész bérpolitikája. Az ÁSZ jelentés szerint azonban a
kormány az önkormányzatok kötelező feladatainak mindössze 75-80%-át
finanszírozza. Ezért van szükség arra, hogy az önkormányzatok feléljék a vagyonukat.
Ennek a függvényében sokkal jobb és sokkal szebb költségvetést lehetett volna
előterjeszteni, ha ez a finanszírozás nem mindössze 75 vagy 80%-ot ér el. Úgy
gondolja, lesznek még gondjaik a II. félévben is. Ugyanis jelezték az egészségügyi
intézmények, hogy a II. félévben mintegy 360 millió forint további kiegészítésre lesz
szükségük, az energiaköltségek megnövekedett változása miatt. Ez a költségvetés
egyelőre ilyen számokkal bátran elfogadható. Ennél jobbat nem sikerült alkotniuk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Lukács András képviselő úr által elmondottakra reagált néhány mondatban.
Véleménye szerint nagyszerű dolog volt most 5%-al megemelni a béreket.
Szakszervezetekkel való egyeztetés, az éves költségvetés elfogadásakor megtörtént,
elmondták, hogy ennyit tudnak adni, amennyit kapott az önkormányzat. Az elmúlt
esztendőben, 2007-ben, 3,6%-os reálbércsökkenés volt az átlag magyarországi
dolgozóknál. Az 5%-os emelés, ezt a részét hozza ekvivalenciába, tehát nem egy
emelkedő dologról van szó. Egészségügy, kórház leépítések. A magyar
egészségügynek a működőképessége azon múlik, hogy azok az orvosok, akik benne
dolgoznak, emlékeznek még, hogy végeztek egy egyetemet és a végén egy esküt
tettek. Ezért igazából egy kicsit önkizsákmányolóan igazából a lelkiismeretükkel
működtetik. A rendszer, amit most kitaláltak 2007. áprilisában nem jó. 400 embert
elbocsátottak. A megyei kórházban nem szenvedtek el olyan mértékű leépítést mint pl.
Debrecenben, itt még hellyel-közzel megmaradtak az aktív ágyaik, de a Szent Ferenc
Kórháznak egy telephelyét be kellett zárniuk, mert nem volt ágykapacitás, nem kapott
rá támogatást. A jól működő, a betegek részéről megelégedéssel működő
belgyógyászati részlegét, kardiológiai részlegét le kellett minősíteni, nem aktív ágyra.
Már nem ugyanazok ülnek ott azon a pozíción, mint akik az egész dolgot
rákényszerítették a magyar egészségügyre. Kétszer igen, egyszer nem, ez a magyar
parlament teljesítménye a kormánypárti oldalról, az egészségügyi törvény
vonatkozásában. Nem fogadta el azt végül is, az a parlament, aki kétszer szentül meg
volt győződve, hogy kiváló dolgot művel, aztán utána rájött, hogy mégsem. Ne
gondolják, hogy ma rendben van az egészségügy. 2008. I. féléves pénzügyi teljesítésén
azt kell mondani, hogy nagyon komoly odafigyeléssel, időnként bizonyos
önfeláldozással, időnként bizonyos saját érdekeiknek a beáldozásával, itt
együttműködésről is beszélhetnek. Itt van Koleszár igazgató úr, a várossal, jó vagy
rossz, de megpróbálnak hellyel-közzel egy együttműködésben tevékenykedni. Lásd a
pszichiátria átadása, illetve a traumatológia átvétele. Egyelőre még csak
reménykednek abban, hogy ez a várossal való együttműködés segíti majd azt a
pályázatot, amit Csillagpontnak hívnak. Azok a pályázatok, amelyek itt szerepelnek,
ma felhatalmazást kívánnak adni bizonyos az önkormányzat által fenntartott
intézményeknek, az, az elkövetkezendő időszakban történik majd meg. Említést
érdemel a szikszói kórház, ami 700 millió forint körüli uniós támogatást kapott, a többi
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nagyon szerény támogatás, azok a hazai forrásokból keletkeztek. Ha összehasonlítják a
2006-ban és 2005-ben a megyei önkormányzat által elnyert hazai forrásokat, - ezek a
TEKI-CÉDE rövidítésű pályázatok - megállapítható, hogy több lehetőség volt, mert
akkor a Megyei Területfejlesztési Tanács döntött. Pozíció vesztesek a regionális tanács
döntéseknél, a hazai források vonatkozásában. Elmondta, abban is pozícióvesztésben
vannak, hogy három iskolára adtak be pályázatot, egyik sem nyert, rossz volt az ötlet.
Pedig Kazincbarcika, Encs és Kurityán is benne volt. Emlékeztette a képviselőket,
hogy nem is lakossági, hanem közületi áremelés, nem érte el a 10%-ot, talán 2 tized
százalék volt a különbség. Ez régi kereskedői fogás. Úgy gondolja, hogy a
Közgazdasági Főosztály már tapasztalta költségvetés készítésekor, hogy nem tudja
bekalibrálni még év elején, amikor javaslatok vannak és az intézményekkel beszélnek,
hogy energia költség milyen mértékűen fog megemelkedni. Az önkormányzat számára
rendkívül fontos kérdésben megint azt fogják látni majd három hónap múlva az
országos költségvetés szavazásánál, hogy megkülönböztetés van a megyei
önkormányzatok részéről, mert megint nem tudnak pótlólagos forrásokhoz hozzájutni.
Nem változhat meg egy ember gondolkodása oly mértékűen, reméli, - az
önkormányzati miniszterre gondol itt - aki 16 éven keresztül volt megyei vezető, hogy
ő ehhez a nevét adja, hogy a megyei önkormányzatokat kizárjanak ÖNHIKIS pályázati
forrásokból. Megértve bizonyos kritikai elemeket részben azt lehet mondani, hogy
nem vették figyelembe az orvosaik önfeláldozását, pedig azért működik ez jól, mert
az ott dolgozó szakdolgozókkal és az orvosokkal jól tudják ezt működtetni. Semmi
biztosság nincs ebben a dologban, folyamatosan rajta kell tartani a pulzuson a kezét az
orvos vezetőknek, hogy, hogy is lehet majd éppen ezekből egy kis pénzt megtartani,
vagy megszerezni. Egyelőre jót tud mondani, valóban nem omlott össze az
egészségügy, akkor farkast kiáltottak és nem jött még el a farkas. De ment a miniszter,
nem is egy hanem kettő. Biztos volt valami alapja annak a farkas kiáltásnak, mert
akkor még mindig ugyanazok ülnének ott. Úgy látják, a jelen miniszter
gondolkodásában közelebb áll az orvostársadalomhoz, mint az előző két miniszter.
Nem tisztük, hogy itt megítéljék, de azért komoly veszélyei voltak ennek az
átalakításnak. Ha Kása igazgató úr itt lenne, akkor ő tudna erről mesélni, hogy mit
csináltak ezzel az átalakítással az ő kórházával, az ami egyébként szakmailag,
pénzügyileg jól működött. A lobby érdekek mást szolgáltak és most csodák csodájára
mit akar a város, adják már oda azt az épületet, mert ott szeretnék működtetni a tőlünk
éppen átvett pszichiátriát.
A közgyűlés bizottságai támogatják, az ellenzéki frakció a rendelet-tervezetet és a
határozatot nem támogatja bizonyos alapelvek meg nem változása miatt.
Szavazásra tette fel a 2008.
rendelet-tervezetről szavaztak.

évi

I.

Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés

féléves

beszámolót.

Először

a
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32 igen, 16 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, s
meghozta az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2008. (IX. 8.) B.A.Z.M.ÖNK. számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú rendelettel
módosított 1/2008. (II. 14.) számú rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 7/2008. (IV. 25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI. 27.) számú
rendelettel módosított 1/2008 (II. 14.) 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
2008. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

41.981.187 eFt-ban

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

45.491.798 eFt-ban

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

A megyei intézmények működési,
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felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)
b)

c)

Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási
kiadások feladatonként, beruházási feladatok
célonkénti kiadási előirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadások
(5. sz. melléklet szerint)

38.130.120 eFt

2.511.142 eFt

3.347.888 eFt

d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
e)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

11.819 eFt
1.490.829 eFt
1.286.762 eFt
204.067 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 költségvetési hiány 3.510.611 eFt. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
3.000.000 eFt összegben a kötvénykibocsátást. Az 510.611 eFt költségvetési
hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.”
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérte szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
32 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
101/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megállapította, hogy ez a napirendi pont a minősített többség szabályai szerint
elfogadásra került, a rendelet-tervezettel együtt.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Harmadik napirend: Javaslat a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő
Regionális Alapítvány támogatására
Arra kérte a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökét, Török Dezső urat, hogy a
bizottság véleményét mondja el.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bizottságuk szeptember 2-án tárgyalta meg a napirendi pontot, és 6 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, ki az, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel
kapcsolatban. Kormos Dénes képviselő úrnak adta át a szót.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
A pályázati céllal egyetért. Az összeg nagyságrendje elenyésző, gyakorlatilag
szimbolikus összeg. Jónak tartja, ha egy civil szervezet, vagy civil szervezetek
különböző területen megjelennek. Ez a civil szervezet véleménye szerint aktív, mert a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közoktatási Közalapítványhoz hasonló témákban,
különböző szolgáltatásokra diákjogi képzésekre, és egyebekre mintegy 2,2 millió
forintos támogatási igénnyel jelent meg. Erre a fejezetre kiírt pályázati forrás, több,
mint 10%-ára pályázott. Ez egy elég jelentős támogatási igény és ha ott ez ilyen nagy
mértékben jelenik meg, akkor meg kell gondolni, hogy ez kell-e, mert egyébként
számos olyan terület van, amit érdemes támogatni. A Pedagógiai Szakmai
Szakszolgálat és Közművelődési intézmény esetében mindenféle forrásra, ami a
tevékenységéhez szükséges, célszerű odafigyelni. Ennek az intézménynek az alapító
okiratában szerepel az a feladat, amire adott esetben a közalapítványhoz és az elnöki
kerethez pályázatot nyújtott be a civil szervezet. Éppen ezért kérte annak a
megfontolását, hogy amikor saját intézményük alapító okiratában van feladat és
tudnak forrást szánni erre, akkor erősítsék meg a saját intézményüket, hogy az
alaptevékenységgel meglévő feladatot lássa el és ne adjanak civil szervezetnek
támogatást, vagy vonják be, mód van erre a megyei önkormányzatnak, hiszen, feladatellátási megállapodással is kiegészítheti a szolgáltatási körét, ahol erre szükség van.
Mindezeket figyelembe véve a civil szervezetek támogatásával egyetértve, de ezen
gondolatok miatt nem tudják támogatni ezt az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte Kormos Dénes frakcióvezető úrnak a hozzászólását. Nyerges Tibor
képviselő úrnak adta át a szót.
Nyerges Tibor, a közgyűlés tagja
Hozzászólásában elmondta, hogy a civil szervezetnek jól ismeri a tevékenységét és
kapcsolódik is ahhoz a tevékenységhez, ami ebben a megyében a gyermeki jogokkal
kapcsolatos. Negyedik éve rendezik meg a Borsod megyében élő, állami
gondoskodásban részesülő gyermekek számára a gyermekjogi vetélkedőt, ami nem az
összes gyereket jelenti, hanem azokat a gyermekeket, akik gyakorlatilag a mi
intézményeinkben, vagy nevelőszülőinknél élnek. Számukra úgy gondolja, hogy ez
egy nagyon nívós és rendkívül hasznos program, amit minden évben a Mecénás alapon
keresztül támogatott meg a közgyűlés. Most ez a támogatás elmaradt. Viszont a
programot nem lenne célszerű leállítani. Ez az alapítvány csak a keretet adja ahhoz,
hogy ezt a rendezvényt a megyében a mi gondoskodásunk alatt élő gyermekek
számára ebben az évben is megrendezhessék.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány az
NCA-ból is pályázik. A megye is támogatja, vélhetően a következő időszakban is
fognak pályázni, akár náluk, akár az NCA-nál, mert az, az ügy, amit szolgálnak az a
legfontosabb. Valahonnan forráshoz kell jutni és úgy gondolták, hogy tudják
támogatni ezt a célt.

17

Kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
34 igen, 7 nem szavazattal, 7 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
102/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány
támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Humán Integra
Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány támogatásáról szóló javaslatot
és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális
Alapítvány részére a „Milyen jogon? Gyermekjogon!” című gyermekjogi vetélkedő
megszervezéséhez 130.000,- Ft összegű támogatást biztosít az ún. elnöki keretből.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Hivatal Kabinetirodájának és Közgazdasági
Főosztályának vezetőjét a megállapodás megkötésének előkészítésére,
lebonyolítására és a támogatás kiutalására.
3. A Közgyűlés felhívja a 2. pontban megjelölt főosztályok vezetőinek figyelmét,
hogy kísérjék figyelemmel a pályázat megvalósulását.
Felelős:
Határidő:

dr. Bogdán Zsolt főosztályvezető
Török István osztályvezető
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
ifjúságpolitikai koncepciójáról szóló 44/2005. (IV. 14.) Kgy. számú határozat
felülvizsgálatára
Három bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérte a bizottságok véleményének
ismertetését.
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Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
A határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett javasolták a
közgyűlésnek elfogadásra.
Budai Erzsébet, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
A határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett javasolták a
közgyűlésnek elfogadásra.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
A határozati javaslatot a bizottságuk 6 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a frakcióvezetőket, frakció tagjait, hogy kívánnak-e szólni ebben az ügyben.
Kormos Dénes frakcióvezető úrnak adta át a szót.
Kormos Dénes, MSZP frakcióvezetője
Röviden elmondta, örvendetesnek tartják, hogy a korábbi időszakban megalakított
Megyei Diákparlament működését a jelenlegi megyei vezetés is fontosnak tartotta.
Maga a beszámoló is tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan és milyen módon is
történik a Megyei Diákparlament működésének és működtetésének támogatása. Maga
az eredeti ifjúságpolitikai elképzelés ennél többet tartalmaz, mint a Megyei
Diákönkormányzat működtetése. Abban is vannak olyan elemek amelyeket, érdemes
lenne megtenni. Ebben a megyében különböző, olyan más fiatalokat, fiatalok
élethelyzetét befolyásoló körülmények is vannak, amit egy megyei önkormányzat
függetlenül attól, hogy vár-e egy központi jogszabály megszületésére, valamilyen
módon figyelemmel kísérhet. Ez az értékelés, ez az időszakos áttekintés megállt a
Diákparlamentnél, várakozik egy törvényre, hogy az majd megmondja, hogy mit kell
csinálni. Úgy gondolja, hogy ennél többet tud a területi önkormányzat. Még egyszer
megköszönte a Diákönkormányzat működésének folytatását, de ebbéli hiányérzetük
miatt jelezni fogják tartózkodással és kérték, hogy ne várjon a törvényre a megyei
önkormányzat.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani?
Budai Erzsébet, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Hozzászólásában elmondta, hogy úgy gondolja, van némi félreértés. Elég sűrűn
tárgyalta az elmúlt időszakban ezt az ifjúságpolitikai koncepciót a megyei közgyűlés.
Ez az időszakos áttekintés nem kíván újabb prioritásokat kijelölni. Azt veszi számba,
ami az eltelt időszakban történt. Az, hogy új elemekkel és hogyan kívánják még
tovább gazdagítani, ahhoz valóban szükség lenne arra, hogy valamiféle országos
elképzelés is legyen ezzel a magyar ifjúsággal kapcsolatosan és ezért tartalmazza a
határozati javaslat 2. pontja azt, hogy legközelebb akkor tartják érdemesnek ezt a
témát a közgyűlés elé hozni, hogyha megszületik ez az ifjúsági törvény. Valóban
nagyon fontos, hogy legyenek a megyének elképzelései, van is, ami benne van a
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koncepcióban. Benne van más egyéb feladataikban is, hiszen amikor az
egészségügyről, az oktatásról, kultúráról beszélnek, azokon a területeken is külön
megjelennek azok a dolgok is, amik az ifjúságra célzottan adottak. Úgy gondolja, hogy
nincs adóssága a megyei önkormányzatnak ezzel a területtel kapcsolatosan. Az, hogy
most ez az anyag újra és újra nem írta le, úgy véli, hogy ezért ennek az anyagnak nem
elfogadása, vagy a tartózkodás kicsit erőltetett dolog, mert mindazokat, amiket kért
Kormos Dénes képviselő úr, azért megtalálhatja. Fontosnak tartják, hogy végre
kimondják és ezért tették bele a 2. pontba a határozati javaslatba azt, hogy nem látják
értelmét századszor tárgyalni ezt a dolgot, amíg meg nem születik ebben az országban
egy ifjúsági törvény, amit már évek óta húznak-vonnak, amire nagyon nagy szükség
volna. Azok a problémák, amiket említett Kormos Dénes frakcióvezető úr, ami itt a
megyében jelen van, az ország társadalmában is jelen van és a legmagasabb szinten
kellene vele legtöbbet foglalkozni, mert ha törvényi szinten megszületik valami az
ifjúságról, akkor hátha a törvény a különböző szinteknek majd nemcsak feladatokat
fog kijelölni, hanem adott esetben valamilyen segítséget, vagy netalán forrást is.
Hiszen ezekhez a feladatokhoz így külön célzottan a megyei önkormányzat nem
rendelkezik forrásokkal. Ha ennek ellenére úgy érzik, hogy a tartózkodás az egy jó
álláspont benne, szívük joga.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan a vitát lezárta, mert mindenki frakciónként
elmondta a véleményét. Kormos Dénes képviselő úrnak válaszolva elmondta, nem
kellene kidobni a 2005-öst, hanem inkább arra kell visszanézniük, hiszen ennek az
elkészítésében Kormos úr volt a meghatározó, alelnöki hatáskörben odatartozott. A
2005. áprilisi előterjesztésben olyan tények szerepelhetnek, olyan koncepcionális
dolgok, amit ma sem kell elvetni. Kérte, ezt érezze a képviselő úr és innentől kezdve
jobb szívvel tudná ezt a dolgot elfogadni, de hogyha koncepciógyártásról beszélnek,
akkor abban nem akar senkit sem bántani.
Kérte, aki elfogadja a 4. napirendi pontot, az igen megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
31 igen, 4 nem szavazattal, 11 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
103/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ifjúságpolitikai
koncepciójáról szóló 44/2005. (IV. 14.) Kgy. számú határozat felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciójáról szóló 44/2005.
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(IV. 14.) Kgy. számú határozat felülvizsgálatáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés továbbra is szükségesnek tartja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Diákparlament munkájának, folyamatos működésének segítését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

2. Az ifjúsági törvény elfogadása után felül kell vizsgálni a Közgyűlés ifjúságpolitikai
koncepciójával kapcsolatos határozatait.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerű

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának megbízására
Két nagyon fontos intézményünkről van szó a Megyei Levéltár, illetve a Megyei
Könyvtár igazgatói megbízásáról. Üdvözölte a jelentkezőket, akik pályáztak.
Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy nyílt ülésen tárgyalják az előterjesztést,
hiszen a pályázók hozzájárultak.
Az egyik pályázatról, ami a Megyei Levéltár igazgatói pozíciójáról szól, jelezték már
júniusban is, hogy volt egy átmeneti megoldás. Megbízást kellett kiadni, mert az
igazgatói pályázat lejárt a nyáron. A 1995. évi LXVI. törvény előírja, hogy a Levéltár
igazgatójának megbízására az ágazati miniszter véleményét ki kell kérni. Amikor a
képviselők megkapták az előterjesztést, ezzel nem rendelkeztek, de szeptember 2-án ez
a támogató vélemény megérkezett. Elmondta, először a Levéltárról döntenek és utána
a könyvtári részről.
A Levéltár igazgatói pályázatával kapcsolatos előterjesztést két bizottság tárgyalta,
kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
Mindkét intézménynél a határozatot támogatták és a javaslatot is egyhangúlag
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk is mindkét pályázót 10 igen egybehangzó szavazattal megbízandónak
támogatásra javasolta a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az aki kérdéssel, véleménnyel kíván élni a két
előterjesztéssel kapcsolatosan. Nem volt kérdés, vélemény. Jelezte a határozati
javaslatok elfogadásakor, hogy Dr. Dobrossy István igazgató úr megbízása 2009.
december 31. napjáig szól.
Arra kérte a közgyűlés tagjait, - a bizottság véleményére is hagyatkozóan -, hogy aki
ez év szeptember 16-tól 2009. december 31. napjáig Dr. Dobrossy Istvánt kívánja a
Megyei Levéltár igazgatói pozíciójába, az, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
45 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
104/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot és a következő
határozatot hozza:
A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatói feladatainak
ellátásával
2008. szeptember 16. napjától 2009. december 31. napjáig
Dr. Dobrossy Istvánt
bízza meg.
Illetményét havi bruttó 395.700 Ft-ban, állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. szeptember 16.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Igazgató Úrnak a továbbiakban is jó munkát kívánt az elkövetkezendő nagyon komoly
feladatokhoz.
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A következő a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatói pályázata. Egy pályázó
volt, Venyigéné Makrányi Margit, aki az elmúlt 5 esztendőben betöltötte ennek az
intézménynek a vezetői pozícióját. A Kulturális és Idegenforgalmi, és az Ügyrendi és
Jogi Bizottság támogatta egyhangúlag.
Kérte, aki támogatja, hogy 2008. szeptember 16-tól 2013. szeptember 15. napjáig
Venyigéné Makrányi Margit legyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által fenntartott Megyei Könyvtár igazgatója, az, az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
105/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot és a következő
határozatot hozza:
A közgyűlés a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával
2008. szeptember 16. napjától 2013. szeptember 15. napjáig
Venyigéné Makrányi Margitot
bízza meg.
Illetményét havi bruttó 358.635 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2008. szeptember 16.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A következő 5 évre is igazgató asszonynak adta a közgyűlés megbízását. Jó munkát
kívánt neki és munkatársainak, mindkét igazgatónak gratulálva az elkövetkezendő
munkához.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Hatodik napirend: Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat – a sajátos nevelési
igényű tanulók ellátására vonatkozó – megkeresésével kapcsolatos állásfoglalásra
Két bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. Ezek azok a kérdések, amelyek felvetődnek a települések
között is, hogy a gyerek mennyibe kerül, és ki fizessen. Elmondta, nem lát nagy
lelkesedést egyetlen önkormányzatnál sem. Az tény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből lévő gyermekek a Heves megyei Önkormányzat által fönntartott
intézményekben vannak ellátva. Kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Budai Erzsébet, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Elmondta, hogy ez egy olyan vita, ami egy finanszírozási problémából adódik, hiszen
ezeknek a gyerekeknek az ellátását a központi normatívák nem biztosítják. Olyan
intézményekben, ahol fogadni kell más megyéből is gyerekeket, hiszen speciális
ellátás folyik, minden önkormányzat nehéz helyzetben van, hogy a normatíván felüli
részt hogyan biztosítsa. Ilyen próbálkozások vannak, hogy ha ellátják másokét is akkor
a különbözetet fizesse az, az önkormányzat. Az előterjesztés leírja, hogy a mi
megyénkben is, pl. sályi intézményben ellátnak más megyéből érkező gyerekeket.
Tehát, hogyha elindulna egy ilyen folyamat, akkor az egyetlen egy megyének sem
könnyítené a helyzetét. Nehéz lenne azt kitalálni, hogy ki fizetett többet, kinek a
gyerekeire.
Nagyon korrektnek tartják az előterjesztést és teljesen egyetértve, egyhangúlag 15
igennel támogatta bizottságuk a határozati javaslat elfogadását a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk is egyhangúlag 10 igen szavazattal javasolta a határozati javaslat
elfogadását és megerősítette, hogy a többi regionális, illetve országos beiskolázású
intézmény esetében is keresni kell azokat a jogi lehetőségeket, amelyek
megállapodásban rögzítik hosszabb távra, vagy legalábbis középtávra az
együttműködést. Kérte, kerüljön sor egy tárgyalás sorozat megindításra. Ezt
támogatják.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani?
Nem volt hozzászólás.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, az, az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
45 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
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106/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Heves Megyei Önkormányzat - a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására
vonatkozó - megkeresésével kapcsolatos állásfoglalás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Heves Megyei
Önkormányzat – a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó –
megkereséséről szóló állásfoglalást, és az alábbi határozatot hozza:
1. Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Mlinkó István Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe a 2008/2009-es tanévtől beiskolázásra
kerülő, tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra vonatkozóan kiegészítő
normatíva megfizetését nem támogatja.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét további egyeztető tárgyalások lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Hetedik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
Elmondta, a napirendi ponttal kapcsolatosan úgy gondolja elég sokan, elég sokat
hallottak már. Azt remélik, ha itt megtörténik a csatlakozás, akkor a települési
önkormányzatok is aktívan részt tudnak venni. Az elmúlt esztendőkben a program
megindulásától kezdődően Borsod megye volt az, akik folyamatosan a legnagyobb
létszámban vett részt a programban. Nagy a lakosságszám, komoly gondok vannak
szociális téren, tehát mindezek indokolják. Reméli és azt gondolja egyrészt, hogy
támogatást kap a program, másrészről pedig azt reméli, hogy előbb-utóbb eljön az a
gazdasági állapot, amikor már azt tudják mondani, hogy volt egy nehéz időszakuk,
amikor így próbáltak segíteni a fiataloknak a továbbtanulásban és az, az időszak már
ezt nem teszi szükségessé. Úgy érzi, úgy látja, hogy szükség van egy összefogásra.
Ebben az összefogásban részt vesz a települési önkormányzat, a területi önkormányzat
és részt vesz az állami költségvetés, hiszen onnan, ebből a három forrásból kap ez a
fiatal támogatást, aki tovább kíván tanulni akár a középiskola végén, akár felsőfokú
intézményben tanul.
Három bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérte a bizottságok véleményének
ismertetését.
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Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Bizottságunk egyhangúlag, 15 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot és
elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bár ez a határozati javaslat arról szól, hogy ez költségvetésben mintegy 120-130 millió
forint kiadást fog eredményezni, de a bizottság 8 egyhangú, igen szavazattal elfogadta
és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Bizottságuk 13 egybehangzó, igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot és
elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani.
Nem volt jelentkező. Az a 120 millió forint, amiről szó van, ifjúságpolitikai koncepció,
ez is beletartozik, azt kérte, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik most itt a
pályakezdés döntési helyzeténél arról beszélnek, hogy vajon mire elegendő az a
családi költségvetés és biztosan van olyan is, aki azt mondja, hogy próbálják meg ezt a
rendszert is kihasználni. 120 millió forintról fognak dönteni, ez is az ifjúságot célozza
meg, a megye minden egyes önkormányzatával, aki hasonlóképpen dönt
együttműködésben kívánnak tevékenykedni.
Kérte, aki támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási rendszerhez való csatlakozást, az
igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
47 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
107/2008. (IX. 04.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásra
A Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Megyei Közgyűlés fontosnak tartja továbbra is a megyében élő szociálisan
hátrányos helyzetű egyetemi, főiskolai hallgatók támogatását, ezért csatlakozik a
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi
pályázati fordulójához, vállalja az ütemterv szerinti feladatok ellátását. A Megyei
Közgyűlés felkéri elnökét, kössön megállapodást az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal a feladatellátásról, valamint a csatlakozó települési
önkormányzatokkal az adatszolgáltatásra vonatkozóan.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc elnök
2008. november 10.

2. A Közgyűlés felhívja a hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati
fordulójával kapcsolatos feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Hideg Imre főosztályvezető
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte a megértő támogatást, különösen azon szülők nevében, akiknek a
gyermekei ezen pályázati támogatásban részesülnek az elkövetkezendőkben. Várják a
települési önkormányzatok jó szándékú hozzáállását is.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Egészségügyi Központ közötti
kapacitáscserére
Az előterjesztői kiegészítést visszavonta a közgyűlés tagjai felé, és jelezte, hogy csak
az eredeti előterjesztésről tárgyalnak.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Ez, az amiben folyamatosan a megyei
kórház, a miskolci kórház próbál olyan kapacitás igényekkel, illetve olyan
lehetőségekkel élni, ami az együttműködésből kijöhet.
Két bizottság, az Egészségügyi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta meg
az előterjesztést. Kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Bizottságuk valamennyi tagja egyhangúlag támogatta az előterjesztést és elfogadásra
ajánlotta a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk is egyhangúlag, 10 igen szavazattal javasolta a határozati javaslat
elfogadását a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani. Dr.
Koleszár Lajos képviselő úrnak adta át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja
Azt gondolja, hogy ezzel a dologgal még nincs teljesen lezárva, ami itt a megyében a
struktúra átalakítás során elkezdődött. A folyamat 1856. óta tart ebben a megyében,
hogy különböző helyről, különböző feladatokat, különböző helyre tesznek. Azt
gondolja, hogy erre a cserére nagy szükség lesz, mint megtudta a közelmúltban az
Országos Pszichiátriai Intézetben a betegek fele vidéki volt és ezeknek a betegeknek a
régiókban centrum jelleggel kell majd helyet biztosítani és ilyen regionális centrum
lehet ez a pszichiátriai rehabilitációs ágyakkal kiegészített osztály is, amiről most
beszélnek. Nagyon sajnálja, hogy a legutóbbi Egészségügyi Bizottság ülésén a
FIDESZ-es képviselőtársak levették a napirendről a bizottságnak azt a javaslatát, hogy
végre öntsenek tiszta vizet a pohárba. Nézzék már meg, hogy ebben a megyében
elegendő-e az ágyszám, elegendő óraszám van-e a feladat ellátásához. A javaslatuk az
volt, hogy nézzék meg, szedjék össze, hogy a megyében hány ágy, milyen feladatra,
hány egészségügyi óraszám, milyen feladatra van. Hová kellene még óraszámokat,
ágyakat találni. Az ülésén FIDESZ-es képviselőtársak levették a napirendről. Azt
gondolja, hogy ez egy kicsit őszintétlen magatartás. Ott is elmondta és most is így
gondolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Először is a közgyűlés tagjai nevében gratulált dr. Koleszár Lajos úrnak, a most
augusztus 20-án kapott kitüntetéshez.
A dr. Koleszár Lajos képviselő úr által mondottra reagálva elmondta, úgy tudja, hogy
most is az óraszámok egyeztetéséről szól az Egészségügyi Pénztárral való egyezkedés.
Úgy véli, hogy ez egy folyamat, ami nem arról szól, hogyha tárgyalják, akkor tudnak
róla beszélni, és ha itt éppen nem erről tárgyalnak, akkor lekerül a napirendi pontról,
hiszen ez, mint ellátási rendszer úgy gondolja, hogy felügyelet alatt van. Ilyen
értelemben az OEP-et érinti. Örökös vita, hogy hány kórházra van szükség. Kórháznak
lenni kell, mert sok minden változhat, még majd egyszer az életmódunk és talán az
egészségesebb életmód is, de attól tart, hogy az elkövetkezendő évtizedek még
megadják majd a betegszámot. Egyre drágább orvosi beavatkozások vannak és úgy
néz ki, hogy az egészségbiztosítási pénztár csak szakaszosan és nem igény szerint
tudja ellátni. Bizton lesz ennek még megoldása, csak nehezen alakul ki. Kérte igazgató
urat, és dr. Csiba Gábor igazgató urat is, mint szakmai vezetőket, hogy ebben
próbáljanak egyezségre jutni az ellátott betegek érdekében. Egyszer talán majd ha
megépül az a nagy kórház, az a nagy álom, akkor talán bizonyos részeknek jobb
ellátása lesz. Az elkövetkezendő két esztendőben nem kerül megépítésre az a kórház,
amit Csillagpontnak emlegetnek, de reményeik szerint egy bizonyos irány kialakul.
Kérte, aki az eredeti határozati javaslatot el tudja fogadni, az, az igen gomb
megnyomásával jelezze.
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Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
108/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a
Miskolci Egészségügyi Központ közötti kapacitáscsere
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Egészségügyi Központ
közötti kapacitáscserére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) számára a Miskolci Egészségügyi
Központból (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) 5 aktív ágyszám kapacitás átvételéhez
a sebészet és társszakmái szakmacsoportból, illetőleg heti 60 szakorvosi óraszámnak
(heti 25 szakorvosi óra a belgyógyászat és társszakmái, heti 25 szakorvosi óra a
sebészet és társszakmái, heti 10 szakorvosi óra a reumatológia és fizioterápia, valamint
heti 5 szakorvosi óra a szülészet-nőgyógyászat szakmacsoportból) a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-szakorvosi óraszám
kapacitásából a Miskolci Egészségügyi Központ részére történő átadásához.

2.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház főigazgató főorvosát, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal, illetve értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kilencedik napirend: Javaslat Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális
szolgáltatás-tervezési koncepciójának véleményezésére
Két bizottság, az Ügyrendi és Jogi, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
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Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk egyhangúlag 10 igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását
a közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Bizottságuk egyhangúlag, 13 igen szavazattal javasolja a határozati javaslat
elfogadását a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani. Nem volt
jelentkező.
Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, az igen megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
46 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
109/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési
koncepciója tervezetének véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Mezőcsát Kistérség
Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének
véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. § (8) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalta össze:
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
tervezete a vele szemben támasztott tartalmi követelményeknek összességében eleget
tesz.
Bemutatja a szociális szolgáltatástervezési koncepció jogszabályi hátterét, a kistérségi
társulás megalakulásának történetét, a kistérség főbb általános és szociális jellemzőit
(népsűrűség, foglalkoztatottság, jövedelmi helyzet, képzettségi szint, stb.),
településszerkezetét, a hozzá tartozó települések egyes demográfiai adatait (népesség
száma, korcsoportos összetétele). Részletesen ismerteti az egyes pénzbeli és
természetbeni ellátásokat, a szociális alapszolgáltatásokat, a szakosított szociális
ellátásokat, s a gyermekjóléti szolgáltatást, kitérve arra, hogy azok mely településen,
illetve milyen mértékben biztosítottak.
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Szól az egyes ellátások megszervezésének kötelezettségéről, s feltárja, hogy az egyes
települések az előírt kötelezettségnek mennyiben tesznek eleget, részletezve az
ellátottak és a dolgozók létszámát is.
A Társulás által fenntartott Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központot egy
szervezeti ábra keretében mutatja be, mely főbb szervezeti egységeit, és az azokban
foglalkoztatott dolgozók számát és összetételét tartalmazza.
Utolsó fejezetében sorra veszi a szolgáltatások fejlesztési célkitűzéseit konkrétan
megfogalmazva a feladatokat, megjelölve felelőseit, határidejét és lehetséges forrásait.
A tervezet a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában illeszkedési
problémát nem vet fel.
A koncepciót teljesebbé tenné ugyanakkor, ha kitérne
- a társulás által fenntartott intézmény, illetve az általa ellátott feladatok
jellemzőinek (az egyes szolgáltatások előírt személyi és tárgyi feltételeinek,
teljesülésének, finanszírozási feladatainak) részletesebb ismertetésére;
- az egyes településeken kötelező feladatként elő nem írt szolgáltatásokhoz való
hozzáférés (Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja) kérdéskörére;
- a térségben más fenntartók által biztosított ellátásokra, vagy ezek hiányára,
illetve a más fenntartókkal való együttműködésben rejlő lehetőségek
vizsgálatára a hiányzó ellátások biztosításánál.
A koncepció ezen kiegészítésekkel, illetve pontosításokkal jó alapul szolgálhat a
következő időszak feladatainak elvégzéséhez.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tájékoztatta a közgyűlés tagjait, valamint a jelenlévőket arról, hogy a napirendi
pontokban most a zárt ülések jönnek, talán az előterjesztésekbe kellett volna mindent
egybevenni és a végére a zárt ülést.
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy a napirendi pontok változásához hozzájárulnak-e,
praktikussági okból. A közgyűlés elfogadta. Megköszönte a megértő támogatást.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizedik napirend: Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban
megvalósítandó, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások
fejlesztése”
tárgyában
a
Megyei
Önkormányzat
által
elnyert
(TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004) támogatás szerződésének megkötéséhez szükséges
önerő biztosítására
A támogatási szerződésre vonatkozik az előterjesztés.
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Tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy azon kórházak, akik elveszítették az aktív
kórházi ágyaikat, volt lehetősége pályázni járóbeteg ellátásra. 7 ilyen kórház volt,
többek között a szikszói is. A határozati javaslat is ezt tartalmazza. Elmondta, jelenleg
abban a helyzetben vannak, hogy arról kell nyilatkozni, hogy el tudják fogadni a
nyertességet. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságunk egyhangúlag 10 igen szavazattal javasolta a határozati javaslat
elfogadását a közgyűlésnek.
Török Dezső, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bizottságuk a több mint 39 millió forint önerő biztosítását a költségvetésben 8
egyhangú igen szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Ennyi önerőre van szükség és ennek megfelelően 747 millió forintos fejlesztés valósul
meg, bizonyos építési, illetve eszközbeszerzési feladatok lehetősége nyílik meg.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
Azt gondolja, mindenképpen öröm, hogy Szikszón egy ilyen nagy összegű járóbeteg
ellátást elősegítő beruházás történik. Azt szeretné, hogyha a megyében elő lakosokért
felelősséget érző képviselőként egy kicsit kiterjesztenénk ezt a kérdést a költségvetési
keretek közül. Ugyanis igaz, hogy a megyéből még Cigánd, Mezőcsát, Gönc és Tokaj
kapott egy-egy milliárd forint értékű rendelőintézeti beruházásra lehetőséget. Köztük
olyan községek is, akik az elmúlt 20 évben nem költöttek 1 milliárdot az
egészségügyükre. Itt a költségvetésben akkor lett volna korrekt, hogyha ebben
megszólaló emberek, politikusok ezt is elmondják. Ez egy tisztességes, szép fejlesztés
a jövőnek szól és akkor még nem említették a 10 milliárd forintos Csillagpont
beruházást, nem említették a térségben a leendő mentőállomások beruházását. Úgy
gondolja, hogy emelkedjenek egy kicsit ezen felül és legyenek elégedettek, hogy ilyen
rendelőintézetek kialakulhatnak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Nem egyedül van ez a pályázat Borsod megyében, ez egy országos program, ami nem
csak egészségügyi fejlesztést jelent, hanem későbbiekben utat, az elektronikus
közigazgatás rendszerének kialakítását is jelenti. Nem jut mindenhova pénz. Jár a
kistérségi központokba, de kívülre nem. Reméli nem azt sajnálják, hogy ide jutott, ide
is kell, hogy jusson és azt reméli, hogy jut tényleg mind a megye, mind a város által
fenntartott kórházakba. Most ezek a lehetőségek vannak. Nem tudja a működtetésére
vonatkozóan hogy fog ez felállni. Most egyelőre arról beszélnek, hogy ott kialakul az,
az intézményhálózat és vélhetően valahonnan orvosok fognak ezeken a rendelésen
részt venni. Ezt most jelenleg így tudják elfogadni. Most a minisztériumi koncepcióba
beletartozó volt ez a kórház és pályázhatott. Pályázott, nyert és reményei szerint a
közgyűlés támogatásával meg is valósítják majd ezt a fejlesztést. Ettől még az aktív
ágyaik nem mennek vissza. Természetesen a megyéért dolgoznak mindannyian, csak a
súlypontok időnként máshová helyeződnek. Ugyanúgy Cigánd, Mezőcsát és Tokaj
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nyerése is öröm volt. Elmondta, úgy érzi, hogy Koleszár úr is támogatja ezt a
határozati javaslatot.
Kérte, aki a határozati javaslatot támogatni tudja, az igen gomb megnyomásával
jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
47 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
110/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban megvalósítandó, „Aktív kórházi
ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” tárgyában a Megyei
Önkormányzat által elnyert (TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004) támogatás szerződésének
megkötéséhez szükséges önerő biztosítása
A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés – figyelemmel a 152/2007. (XII. 20.)
Kgy. számú határozatra - megtárgyalta a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban
megvalósítandó, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások
fejlesztése” tárgyában a Megyei Önkormányzat által elnyert (TIOP-2.1.3-07/1-20080004) támogatás szerződésének megkötéséhez szükséges önerő biztosítására szóló
javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A megyei közgyűlés a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházra vonatkozóan „Aktív
kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” tárgyában elnyert
(TIOP-2.1.3-07/1-2008-0004) támogatás szerződésének megkötéséhez a
39.353.984 Ft önerőt 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2008. szeptember 4.

2. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Támogatási Szerződés
megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szükséges nyilatkozatokat az
önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2008. szeptember 12.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Megköszönte mindenkinek a támogatást és azoknak is, akik ebben a programban részt
vesznek. Reméli, hogy lesz erejük az önerőre is és a működésre.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenegyedik napirend: A Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan
értékesítése
Megkérdezte, hogy az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt szóbeli
kiegészítés. Három bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérte a bizottságok
véleményének ismertetését.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
Bizottságuk ma reggel tárgyalta meg ezt az előterjesztést és 9 igen szavazattal, 1
ellenszavazat ellenében támogatja az ITC székház értékesítését.
Török Dezső, Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bizottságuk is ma reggel tárgyalta a napirendi pontot. Bizottságunk 8 igen, 1 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk szintén ma reggeli rendkívüli ülésén tárgyalta a napirendet, 6 igen, 4 nem
szavazat mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
A közgyűlés tagjainak, frakcióinak adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője
Valóban visszatérő kérdésről van szó és a véleményük nem változott a korábbihoz
képest. Nyilvánvalóan azzal most is egyetértenek, amit annak idején megfogalmaztak
a vagyongazdálkodással kapcsolatban, hogy a megyei önkormányzatnak azokat a
vagyonelemeket, amelyek a feladat ellátásához közvetlenül nem kapcsolódnak, vagy
amelyeknek a megtartása gazdaságilag indokolatlan, vagy olyan terheket jelent,
amelyeket nem célszerű vállalni, azokat a lehető legjobb kondíciókkal értékesíteni
kell. A források és a hiány kiegyenlítésére elnök úr is tett említést a költségvetési
beszámoló kapcsán. Nyilván egy tekintélyes 8 milliárdos kötvénykibocsátás hosszabb
távon is jelent a megyei önkormányzatnak egy adósságkezelési feladatot és terhet,
illetve bármilyen egyéb más hitelfelvételnél pedig a mozgástere annyiban korlátozódik
be, hogy ennek egyéb pénzügyi szabályai is vannak a hitel felvétel lehetőségének és
mértékének, de ezek között az egyik nagyon fontos dolog, hogy rendelkezik-e olyan
fedezettel, adott esetben ingatlan fedezettel, amely forgalomképes. A megyei
önkormányzat vagyonszerkezetéből adódóan ezeknek a száma is eléggé korlátozott. A
vagyon jelentős része feladathoz kötött. Ebből adódóan nem, vagy korlátozottan
forgalomképes. Éppen ezért úgy gondolják, hogy átlagárban mintegy 1 milliárd 50
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millió forintra értékelt ingatlannak az értékesítése nem indokolt. Költségvetés
szempontjából, a jelenlegi folyamatokat is nézve nem indokolt. Ma úgy gondolják,
hogy az ITC Kft. működése a megyei önkormányzat számára olyan szintű anyagi
terhet, vesztesége szempontjából olyan plusz kiadásokat jelentenének, melyek
meggondolásra késztetnek. Adott esetben ennek a központi helyen lévő ingatlannak
reményeik szerint abban a folyamatban, amely a különböző térségek, régiók
fejlesztésével kapcsolatban forrásokat, szolgáltatásokat is generál, a jövőjét tekintve
egy másfajta megközelítés lenne fontos. Összességében gazdálkodási szempontból,
gazdálkodási biztonság szempontjából a folyamatban lévő ügyek bizonytalansága
miatt továbbra is a frakció azt az állásfoglalását tartja meg, hogy nem tudja támogatni
az ITC központ értékesítését. Természetesen vele együtt az üzletrész értékesítését sem.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki kíván még véleményt mondani. Nem volt
jelentkező. Kormos Dénes frakcióvezető úrnak válaszolva néhány mondatot fűzött az
általa elmondottakhoz. Nincs érzelmi kötődése, de bizonyos idő után lassan ő is úgy
van vele, hogy nem akarja eladni, szereti ezt az épületet. Nem azért adják el, mert ez a
gazdálkodásukban olyan mértékű elvonásokat jelentene, ami a napi gazdálkodásukban
több 10 millió forintos mínuszt jelentene. Emlékszik, hogy 2005-ben, talán akkor volt
a BORSODKOMM értékesítése, éppen Szabó György alelnök úr volt szíves közölni
velük, hogy ami nem tartozik alapvetően a megyei önkormányzat kötelező feladatai
közé, ami olyan vagyon, ami nem hoz hasznot évente 3 millió forintot, mert a
BORSODKOMM-nak ennyi volt az éves befizetési kötelme, mint ami most is az
ITC-nél, akkor ha a gazdálkodás problémás és nehezebb, ha a gazdálkodáshoz szükség
van forrás bevonására, ilyen ingatlanokat igenis el kell adni. Szeretné jelezni, hogy
akkor 4 olyan ingatlan került eladásra, ami értékében elég komoly. Akkor eladták,
értékesítették és akkor pontosan ugyanolyan álláspontot képviseltek amit most Kormos
Dénes frakcióvezető úr, hogy miért adják el és akkor az a határozott válasz volt, hogy
azért adják el, mert ha csak 3 millió forint hasznot hoz az önkormányzatnak és
gazdálkodási problémáik vannak, akkor igenis körbe kell nézni, hogy mi van, ami nem
szükséges a feladatellátáshoz. Hát most körülbelül így vannak, ugyanaz a helyzetük. A
pénzügyi oldalról szükséges valami forrásokat nézni. Annyival rosszabb a helyzetük,
hogy ezzel a 4 telephellyel már kevesebb ingatlan áll rendelkezésükre, hogyha éppen
arról beszélnek, hogy a gazdálkodásnál vajon mit tudunk szembeállítani egy banki
hitelkonstrukciónál, vagy valami hasonlónál. Az épület több mint 30 esztendeje meg
van, eredeti nyílászárókkal és más egyéb dolgokkal. Amiket tudtak, színházterem
felújítása, liftfelújítás, lekapcsolódtak a központi távfűtésről, ott helyben oldották
meg. Tehát bizonyos dolgokat, amire a pénzek elegendőek voltak, ezt megtették. Ezzel
együtt is a gazdálkodás a kibocsátott kötvények ellenére nem javult. 2007-2008-as
központi költségvetésből látják, hogy annyi amennyi a mínusz, illetve most még két
dolog közbejön ebben a kérdésben. Egyrészről azt látják, hogy Miskolc városában is
vannak ingatlanfejlesztések, ami az irodaháznál jobb minőségű irodákat érint, ha
semmi mást nem néznek 30 évvel később épült a gépészeti részei biztosan jobbak és az
ő tehetetlenségük, hogy nem képesek olyan felújítást elvégezni, mint ami a jelen
irodaházaknál van. Nincsenek versenyképes állapotban. A piac most már csak
egyszereplőssé vált. Egyelőre egyetlenegy cég az, aki tartósan meg akarja vásárolni. A
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többiek nem jöttek már, annyi pénzt nem kívánnak adni, mint amennyit a most
pályázó. Tehát ez a helyzet és ezért próbálják ezt a dolgot idehozni.
Vagyongazdálkodással kapcsolatosan lehetne zárt ülés is, de nem kívántak zárt ülést
ebben a dologban elrendelni azért, hogy itt nyílt színen tudjanak erről a dologról
beszélni. Valahonnan pénzt kell keríteniük, mert ez a pénz az iskoláikban, a
gyermekvédelmi intézményeikben, az idősek otthonában, a gazdálkodásuk
biztonságságát fogja tudni szolgálni. Nem másra fogjuk ezt elkölteni, működésre és
sajnos nem fejlesztésre. Részben osztva Kormos úr aggályait és egy részében teljes
mértékben egyetértve mégis azt kell mondja, hogy ezen indokok, a pro és kontrák
összevetése után sajnálja, hogy nem lesz egy ilyen intézmény a megyei önkormányzat
tulajdonában, ha testület így dönt, és ilyen értelemben az ott lebonyolítandó
programokra, de hát akkor mit csináljanak? Mit zárjanak be, melyik intézményüknek
kell mondaniuk, hogy holnaptól hová vigyék el az ott ellátandó embereket? Tehát erről
van szó és nem másról és ezért van ez a határozati javaslat, hogy sokszor megmérve a
piacot, a piaci szereplők közül most már egy cég maradt, aki komolyan gondolja a
vásárlást. Ennyi a pénz, ennél többet még senki nem kínált, a szabályaikkal is
összevetve azt gondolja, hogy ez az aminél már az ember azt mondja, és a másik, amit
Kormos úr mondott, hogy nem támogatják annak a kft-nek az üzletrészét, mert hát a
ha megy az épület, akkor logikusan megy a kft. is. Tehát ők az egyik eladására, a
másiknak pedig a meghirdetésére kérnek felhatalmazást a közgyűléstől. Arra kér
felhatalmazást a vezetés, hogy a közgyűlés mindkét frakciója, de legalább megfelelő
számban, 50 % fölötti számban támogassa ennek az épületnek az értékesítését, illetve a
későbbi napirendi pontban, de ugyan ehhez kapcsolódóan, a kft üzletrészének a
meghirdetését és későbbi értékesítését. Ennyit szeretett volna elmondani. Nem várt
együttműködést, mert ebben homlokegyenest más az álláspont, de részben meg tudja
érteni a gondolatait, csak annyit kér, hogy Kormos úr is értse meg, ha néhány évvel
ezelőtt ilyenben gondolkodva, akkor éppen fordított fölállásban el tudtak némi dolgot
fogadni a másiktól. Akkor talán az volt Koscsó Lajos polgármester úrnak a véleménye,
hogy az a baja a FIDESZ-nek ezzel privatizációval kapcsolatosan, hogy nem ő
csinálja. Hát most azt mondja ő is, hogy az a baja az MSZP-nek, hogy nem ő csinálja.
Kérte, aki támogatja a 17. napirendi pontot, az, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
32 igen, 12 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
111/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolc, Mindszent tér
1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő miskolci 6942/2 hrsz-ú, kivett, „udvar és egyéb épület”
megnevezésű, 3589 m2 területű, a természetben Miskolc, Mindszent tér 1. szám
alatti ingatlan eladására kiírt pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.
2. A Közgyűlés 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 az ingatlant 720.000.000.- Ft azaz Hétszázhúszmillió forint vételáron a
TREKK INVEST Kft. (székhelye: 3519 Miskolc, Kiskőkötő u. 72. ) részére eladja.
3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az 1./ pontban megjelölt
ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, az adásvételi szerződés
okiratba foglalása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lukács Irén aljegyző
2008. december 31.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenkettedik napirend: Javaslat a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze
értékesítésére
Három bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérte a bizottságok véleményének
ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk ezt az előterjesztést is a ma reggeli rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalta,
6 igen, 4 nem szavazat mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
Bizottságuk 8 igen, 1 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke
Bizottságuk 10 igen egybehangzó szavazattal támogatta az előterjesztést és
elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, van-e még hozzászóló. Lukács András képviselő úrnak
adta át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja
Hozzászólásában elmondta, nem nagyon szeretett volna szólni az előző napirend
kapcsán, de az elhangzott vélemények és a jelen előterjesztés azonban jó néhány új
gondolatot vetett fel benne. Jelenleg az ITC Kft. 97,8 %-os üzletrészének az
értékesítése van napirenden, amelynek nettó nyilvántartási értéke mintegy 30 millió
forint. Kérdezi, ha ezután a vagyonrendelet alapján felkérnek két független
értékbecslőt, hogy állapítsa meg ennek a kft-nek az üzletrészét, mit fog mondani, hogy
0 forint? Ugyanis egyetlen fontos vagyoni értékű joga volt, annak az ITC székháznak
a hasznosítása, amelyet az előbb eladott a Közgyűlés. Kíváncsi lesz arra, mit tesz a
Közgyűlés akkor, ha az új tulajdonos nem kívánja megvásárolni azt a kft-t, amelyik a
mai napig üzemeltette ezt a házat. Ugyanis nem köti semmi. A következő kérdés, ami
felvetődik, előrelátó-e az a gondolkodás, amely az ITC kft. 100 %-os tulajdonában
lévő Kulcs Tours Kft. további sorsát veti föl, hiszen ha az ITC Kft-t eladják, akkor az
ő tulajdonában levő kft is értékesítésre kerül. Ki fogja akkor kiadni a Kulcs Magazint?
Vagy kiadja-e egyáltalán valaki? Véleménye szerint azt a két témát összemosni, főleg
ilyen formában, hogy a BORSODKOMM értékesítése hogy zajlott, milyen
körülmények között, és az akkori ellenzék, FIDESZ frakció mit állított és mit mondott
most, érdekes. Ugyanis ma nincs közgazdasági finanszírozási kényszer, hiszen 8
milliárdos kötvénykibocsátás történt. Pontosan a 2. napirend kapcsán 100 millió
forinttal emelte meg a várható kamatbevételeket ez a képviselőtestület. Akkor kérdezi,
milyen finanszírozási kényszer van? Akkor nem volt kötvénykibocsátás, amikor a
BORSODKOMM-ot értékesítették, hanem hitelek kiváltására fordították és
fejlesztésekre, hiszen csak erről szólt. Azok az ingatlanok a BORSODKOMM
tulajdonát képezték, nem pedig a megyei önkormányzat tulajdonát. Itt pedig az ITC
székház a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tulajdonát képezi. Ez alapján azt
javasolja, hogy értékeljék felül korábbi álláspontjukat és mutassák meg, hogy felelősen
gondolkodnak, a megye egészének érdekét nézik és ne szavazzák meg az
előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kíván-e valaki kérdéssel, véleménnyel, reagálással
élni. Nem volt jelentkező.
Lukács András képviselő úr által elmondottakra reagálva elmondta, hogy ugyanúgy
megyei tulajdon volt a kft. Attól ez a négy telephely igenis elment. Ez egy komoly
érték volt akkor, amennyi pénzt kaptak érte. A Kulcs Tours-al kapcsolatos dolog
természetesen egy megoldandó kérdés. Most arra kérnek felhatalmazást, hogy
eladhassák ezt az üzleti részt és rendezni kell akkor, amikor a kft értékesítésre kerül.
Lukács András képviselő úr azt mondja, hogy azzal a joggal rendelkezik, hogy
működteti. De ő ott rendelkezik vagyoni jellegű dolgokkal is. Meglévő, bennlévő
berendezésekkel és hasonló dolgokkal, tehát nem könyv szerinti értékében. Az arról
szól, nem a vagyoni jogot értékelték fel ennyire. Ott meglévő fizikai tulajdonokról van
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szó, amik a működtetéshez szükségesek. Tehát ha úgy nézik véleménye szerint egy
szükséges rossznak a folyománya, hogy ezt a kft-t értékesítsék. Szerencsés lett volna,
ha nem keletkezett volna kötvény kibocsátási kötelezettség. Sajnos már nincsenek
abban a helyzetben, hogy fejlesztésekre tudjanak felvenni, hiszen ez kötelem volt a
kibocsátásnál, de részben nem a fejlesztésekre, hanem meglévő hiánynak részleges
eltüntetésére kell fordítani. Nem akarja Lukács András képviselő urat meggyőzni, ő
sem tudta őt.
Kérte, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, amely az ITC Kft. megyei
önkormányzat tulajdonát képező üzletrészére vonatkozik, az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
32 igen, 11 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze értékesítése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a tárgyban szereplő előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetértve, az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
Nemzetközi Kereskedelmi Központ ( ITC ) Kft-ben lévő 29.340.000.- Ft nettó
nyilvántartási értékű, 97,8 % üzletrészét értékesítésre kijelöli.
2. A Közgyűlés felhívja a Hivatalát, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt
üzletrész értékesítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendeletben foglaltak szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lukács Irén aljegyző
2008. december 31.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Tizenharmadik napirend: Egyebek
13.1 Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendelete kézirathibájának
korrekciójáról
Ez az SZMSZ-ről szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendelet kézirat hibáinak korrekciója,
amit jelzett a Közigazgatási Hivatal. Kérdése arra irányult, hogy volt-e Közigazgatási
Hivatal akkor még, regionális vagy megyei? Mert, hogyha regionális akkor az
Alkotmánybíróság kimondta, hogy nincs ilyen. Ha meg megyei akkor, a Kormány nem
mondta, hogy van ilyen. Felelősségről, meg előrelátásról. A Parlament befejezte június
közepén a működését, előrelátás nem volt, hogy június 30-án lejár a Közigazgatási
Hivatalokra adott időpont. Kérdezte dr. Kovács János főjegyző urat, valamint a
közgyűlés tagjait, hogy van-e hozzáfűznivalójuk.
Kérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk áttanulmányozta az előterjesztést és 10 igen, egybehangzó szavazattal a
határozati javaslat, illetve az SZMSZ korrekcióját támogatta. A törvényességi
észrevétel jogszerűségéhez semmilyen köze nincs annak, hogy regionális, vagy
megyei hivatal tette ezt az észrevételt. Úgy hiszi, jogszerű és alapos volt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Csak annyi, hogy nem létezik.
Volt egy időpont, amire azt mondták, hogy eddig van regionális és onnantól kezdve
nincsen. A másikat létrehozza, az meg alkotmányellenes. Komolyan ez egy nagy
kérdés számára, mint Területfejlesztési Tanács elnöknek, hogy vajon őt most
törvényességileg ki felügyeli. Ma, ha őt valahol bíróságon meg akarják támadni
törvényességi felügyelet alapján, valamelyik közigazgatási hivatal, el sem fogadná a
bíróság, mint jogalanynak, milyen alapon. Lukács András képviselő úrnak válaszolva,
támogatás van az alapdologban, arról szól a történet, hogy elfogadják, hiszen ezek
olyan dolgok voltak, amik nem sértenek, hanem kiigazítanak egy kicsit. Dr. Kovács
János főjegyző úrnak adta a szót.
Dr. Kovács János, főjegyző
Két észrevételt tett. Az egyik az, hogy nem volt ebben az ügyben törvényességi
észrevétel, nem is kellett, hogy legyen, hiszen a Közigazgatási Hivatallal közös
észlelet volt az, hogy az SZMSZ-ben a legnagyobb jó szándék és körültekintés
ellenére ezek a bizonyos kézirathibák elkövetésre kerültek. Ennek következtében
tájékoztatóról van szó és nem is kell a közgyűlésnek dönteni ebben a kérdésben. Ez az
egyik.
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Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Elnök úr megkereste az Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, Balás István urat egy levélben, hogy adjon
tájékoztatást a hivatal aktuális jogi státusáról. Ez a tájékoztatás megérkezett, még
Elnök úrral sem volt idejük erről szót váltani, úgy ítéli meg az első olvasásra, hogy a
levél némi kiértékelést érdemel jogi szempontból, mert komoly alkotmányossági
kérdéseket feszeget, azonban alkotmányossági kérdéseket nem válaszol meg. Tehát
nyitva hagyott bizonyos kérdéseket.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése –
Tudásdepó-Expressz” című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
Elmondta, hogy az Európai uniós pályázatoknál vannak bizonyos értelmezési
gondjaik, mert nem tudják, hogy a pályázat beadásához kell-e a közgyűlés
felhatalmazása, vagy sem. Erre vonatkozóan van a képviselők előtt ez a kérés.
Kérte Lukács András képviselő urat, hogy ismertesse az Ügyrendi és Jogi Bizottság
véleményét a 13.2, 13.3. 13.4. napirendi pontokra vonatkozóan.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Bizottságuk mindhárom előterjesztést egybehangzó 10, 10, 10 igen szavazattal
támogatta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Elmondta, egyet szokott érteni az előterjesztések ilyen behozatalánál, hogy nem jó,
nem szerencsés, bizonyos értelemben van, amikor az élet erre rákényszerít és van,
amikor a hibáik is benne vannak. Ezt most itt az élet kényszeríttette rájuk, ezért kérte a
megértést a frakció részéről.
Kérdezte a közgyűlés tajgait, hogy a könyvtári szolgáltatással kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója.
Arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a 13.2. pont részében előterjesztetteket, aki
támogatni tudja, az igen gombot nyomja meg.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
41 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
113/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – TudásdepóExpressz” című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazását a „Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című pályázat
fenntartói nyilatkozatának aláírásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című pályázathoz szükséges
fenntartói nyilatkozatot – a támogatott beruházással létrehozott kapacitások,
szolgáltatások öt évig történő fenntartása – aláírja.
Felelős:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke

Határidő:

azonnal
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
ELNÖKÉTŐL

3525 MISKOLC, Városház tér 1.
Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-630, (46) 323-600
Telefax: (46) 320-601
http://www.baz.hu
elnok@baz.hu

III-1968-2/2008. sz.
Nyilatkozat
Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a pályázó II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában működik.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai,
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi Igazgatóság konzorcium keretében benyújtott pályázatában vállalt
tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó
támogatja, és a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az
1083/2006. EK rendelet szerint a projekt befejezését követő öt évig fenntartja és
üzemelteti.
Miskolc, 2008. szeptember 4.

Dr. Ódor Ferenc
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13.3 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása „Az
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott
szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében” című pályázat fenntartói
nyilatkozatának aláírására
Szintén egy fenntartói nyilatkozat aláírására van szükség. Ha a közgyűlés ezzel
egyetért, felhatalmazza a közgyűlés elnökét, akkor ezt a nyilatkozatot ki tudják adni és
pályázni tud ebben az intézményük.
Kérte, aki ezzel egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
42 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
114/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása „Az
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének
támogatása érdekében” című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazását a „Az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” című pályázat
fenntartói nyilatkozatának aláírásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” című
pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékletét képező – fenntartói nyilatkozatot,
és a pályázat beadásához szükséges dokumentációt aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
azonnal
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Nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a pályázó az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat, és a konzorciumi tag, a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában működik.
A fenti két intézmény által benyújtandó TÁMOP-3.1.6/08/2 kódszámú „Az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”
című pályázatában vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
Miskolc, 2008. szeptember 4.

Dr. Ódor Ferenc
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13.4 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás – A komponens”
című pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
Az előterjesztés, valamint a bizottság véleménye alapján kiadható ez a nyilatkozat.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért a bizottsági ajánlással, az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a közgyűlés
42 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
115/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazása a
„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás – A komponens” című
pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökének felhatalmazását a „Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás – A komponens” című pályázat fenntartói nyilatkozatának
aláírásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Területi együttműködések, társulások,
hálózati tanulás – A komponens” című pályázathoz szükséges – jelen határozat
mellékletét képező – fenntartói nyilatkozatot, és a pályázat beadásához szükséges
dokumentációt aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
azonnal
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Nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által - konzorciumi tagként - benyújtandó TÁMOP-3.2.2/08/A/2
kódszámú „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás – A komponens”
című pályázatában vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
Miskolc, 2008. szeptember 4.

Dr. Ódor Ferenc
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Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy az Egyebek napirendi pontban kívánnak-e olyan
témát elmondani, amit előre nem jelzett. Nem volt jelentkező.
Ezt követően elmondta, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács havonként ülésezik.
Nem tud arról beszámolni, hogy pozitív döntés történne, hiszen ajánlásokat tud a
tanács továbbküldeni és a Fejlesztési Ügynökség, illetve az ottani közreműködő
szervezet ad döntést. Az iskolapályázatoknál háromból 0 a találati arányuk.
Folyamatban van az idegenforgalmi pályázati rendszerben pályázatuk, amelyik az
előzetesben támogatást kapott volna, ez a Miskolcon lévő és a mocsári ciprusokat
bemutató épületrészeknek a megépítése. Nincs még döntés, ahogy lesz benne, akkor
arról tájékoztatni fogja a közgyűlés tagjait. A helyi önkormányzati fejlesztési források
TEKI, CÉDE, LEKI pályázati rendszerekben kaptak támogatásokat, tehát ezek nem
uniós pénzek, hanem ezek hazai források. Ebből nyertek bizonyos forrásokat
felújításra, ingatlanoknak az energia racionalizáláshoz kötődően Ózdra,
Bodrogkeresztúrba. Sajnos a saját erőforrásaikat nem merítették ki teljesen, tehát még
pályáznak és még van lehetőségük is ahhoz, hogy tudjanak forrásokat adni. Ezek
részben a fűtés, részben a nyílászárók felújítása, cseréje. Ezek az egyebek napirendi
pontban elmondandók.
Kérdezte a közgyűlés tagjait, kinek van hozzáfűznivalója. Nem volt jelentkező.

Tizennegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
kitüntető díjainak 2008. évi odaítélésére
Tizenötödik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben
(K. B. Hejőbába)
Tizenhatodik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (K. K. Hejőbába)
Tizenhetedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (P. I. Sajószentpéter)
Tizennyolcadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (J. B. Sajószentpéter)
Tizenkilencedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (T. I.-né, Borsodivánka)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
Kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyílt ülésen folytatta tovább szeptemberi ülését.
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Kérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek az Egyebek napirendi pontban
hozzászólása, hozzáfűznivalója. Nem volt. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a
következő, munkaterv szerinti közgyűlés novemberben lesz. Invitálta a közgyűlés
tagjait az októberi ünnepi közgyűlés ülésére.
Megkérdezte a képviselőket, hogy megfelelő-e jelenleg a közgyűlési anyagok
elektronikus eljuttatása, rendben van-e, működik-e a rendszer. Nem érkezett vissza
panasz.
Megköszönte a mai együttműködést, a vitakészséget, a hangnemet, a továbbiakban is
jó munkát kívánt.
Az ülést bezárta 12.53 órakor.

Dr. Kovács János
Főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

