Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-2/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. április 30. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen voltak az ülés megnyitásakor:
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Aros János
Balogh Attila
Baricska Jánosné
Bihari Márta
Bráz György
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Csiger Lajos
Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Erdős Tamás
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt
Görcsös Ferenc
Gúr Nándor
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Gyárfás Ildikó
Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Dr. Koleszár Lajos
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Kormos Dénes
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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44.
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47.
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49.
50.
51.

Dr. Ódor Ferenc
Ördög Jakab
Panyik József
Ritó Lászlóné
Riz Gábor
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Dr. Szabó Csaba
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Szvoboda László
Tamás Barnabás
Tóth József Sándor
Tóth Zoltán
Török Dezső
Vargáné Kerékgyártó Ildikó
Vámos Zoltán

Meghívottként jelent voltak: Minyóczki Bertalan, a B.A.Z. Megyei Ruszin Területi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Csóra György, a B.A.Z. Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, Gál János, a B.A.Z. Megyei Közoktatásáért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, a B.A.Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ képviseletében:
Sólyom Pálné nevelőszülői szaktanácsadó, Dr. Deákné Bencsik Mária nevelőszülői
szakmai vezető, Murvai József gazdasági igazgató, Galba Marianna GYEK általános
igazgató-helyettese, Hajlik Anna, B.A.Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ
Gyermekvédelmi Szakértő Bizottságának vezetője.
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, Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági 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
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osztályvezetői, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Kiss Edina
önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Róna György informatikai
ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés mai ülésén kerül sor a „Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságért” Díjak átadására. Köszöntötte az országos
rendőrfőkapitány képviseletében megjelent Dr. Sárközi Ferenc rendőr
dandártábornokot, Dr. Vereckei Csaba rendőr ezredest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőr-főkapitányát,
a
megye
rendőri
vezetőit,
a
kitüntetetteket,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának képviselőit, a meghívott
vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint a hivatal dolgozóit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 6/1996. (III. 28.) közgyűlési számú rendelet
értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn
át kiemelkedő példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános
elismerést vívott ki a lakosság körében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
22/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatával döntött a Rendőrség Napja, április
24-e alkalmából a 2009. évben e kitüntetésben részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közbiztonságáért Díjak átadására került sor. A
kitüntető díjakat Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei Csaba
megyei rendőrfőkapitány adta át Kovács Béla rendőr alezredesnek, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi és
Határrendészeti Osztály osztályvezetőjének, Kaczvinszki Norbert rendőr századosnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya kiemelt főnyomozójának, valamint Gyenes Attila rendőr
törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Ózdi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti
megbízottjának.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés és
a jelenlévők nevében gratulált a kitüntetetteknek. A továbbiakban is jó és eredményes
munkát kívánt. Köszöntötte a rendőrségi naphoz közeli időpontban a megye rendőri
állományát, mindazokat, akik eddig a Megyei Önkormányzat kitüntető címében
részesültek és mindazokat, akik a jövőben ezt a címet elnyerik majd a munkájuk
eredményeképpen.
Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 51 fő, tehát a
közgyűlés határozatképes.
Jelenléti szavazást kért a határozatképesség megerősítéséhez.
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A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
46 fő - 1 fő nem szavazott - adta le jelenléti
szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a közgyűlés
tagjai helyszíni kiosztásos előterjesztéseket kaptak, melyeket az idő szűkössége miatt
nem tudtak hamarabb eljuttatni a képviselők részére. Megkérdezte a közgyűlés
tagjaitól, hogy kinek van a napirendi pontokhoz hozzáfűznivalója. Hajdú András
képviselőnek adta át a szót.
Hajdú András, a közgyűlés tagja elmondta, hogy az ülést megelőzően kiosztott egy
levelet, amelyet Tállai András a 13. Sz. Választókerület országgyűlési képviselője
fogalmazott meg. A közgyűlés tagjai előtt is ismert, hogy a napirendi pontok között
szerepel a Tiszavalk Önkormányzata által a Megyei Önkormányzat irányába tett
megkeresés, amelyben azt kérik, hogy vegyék át azt a szociális otthont, amelyet
jelenleg az önkormányzat működtet és amelyet a működési nehézségek miatt a bezárás
fenyeget. Elmondta, hogy az otthon a Széchenyi Terv pályázat révén épülhetett meg és
ha ennek a működtetését nem sikerül 20 évre biztosítani, ahogy az annak idején a
pályázati feltételek között is szerepelt, akkor vissza kell fizetni a településnek ezt az
összeget. Másik tényező, az ott elhelyezett ellátottak sorsa, illetve nem utolsósorban az
ott dolgozók sorsa is, amely mind képviselő úr, mind pedig az ott tevékenykedő e
közgyűlésben helyet foglaló képviselők számára sem mellékes. Azt kérik ezért, és ami
már megfogalmazódott az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is, hogy vizsgálják meg
annak lehetőségét, hogy a közelben található megyei fenntartású Pszichiátriai Otthon
esetleges közös működtetése alatt a szervezeti, személyi döntések, illetve a beszállítói
szerződések átgondolásával és hatékonyabbá tételével mód nyílik-e arra, hogy ezt az
intézményt az önkormányzat a jövőben átvegye. Azt kérte, hogy amíg ezt a vizsgálatot
az önkormányzat illetékes munkatársai lefolytatják, addig vegyék le a mai napirendről
és a közgyűlés soron következő ülésén kerüljön megtárgyalásra az előterjesztés.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
van-e még a napirendi ponthoz hozzászólás. Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a
szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője kifogásolta, hogy az előterjesztéseket nem
kapták meg időben, így a napirendekkel kapcsolatban a bizottsági üléseken lényegi
vita nélkül, hozzászólások, vélemények megfogalmazása nélkül folyt le az ülés.
Néhány ülésről a frakció tagjai, jelezvén, hogy így nem lehet érdemlegesen tárgyalni
napirendeket, el is jöttek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a kifogásra reagálva elmondta, a kritikát érti, de
megkérdezte Kormos Dénes frakcióvezetőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan
van-e javaslata.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője elmondta, hogy ilyen körülmények között
ez a napirendre vonatkozik. Elmondta, hogy az elkövetkezendő időszakban
napirendeket megszavazni és elfogadni nem tudnak. Úgy gondolja, hogy minimális
jogszerű és demokratikus működési feltételét a közgyűlésnek a vezetés részéről
biztosítani kell. Azt kérte a közgyűlés elnökétől, hogy ezt tegyék meg, ilyen az
elkövetkezendő időszakban ne forduljon elő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van még a napirendi pontra vonatkozó véleménye, hozzászólása. Lukács András
képviselőnek adta át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy az Ügyrendi és
Jogi Bizottság a 2009. április 23-i ülésén a Hajdú András képviselő által elmondott
indokok alapján javasolja, hogy a Tiszavalk Községi Önkormányzat feladatátadási
kérelmének tárgyalását a közgyűlés vegye le napirendről és azok alapján az indokok
alapján egy átfogó újraértékelést követően kerüljön a közgyűlés elé ez az előterjesztés.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Farkas Félix képviselőnek adta át a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja jelezte, hogy az ülés befejezése előtt el kell mennie,
így kérte, ha a közgyűlés is hozzájárul, a napirendi pontok tárgyalása előtt szólhasson
az Egyebek napirendi pont keretein belül.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva elmondta, hogy nincs erre módja.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja jelezte, hogy az Egyebek napirend keretein belül fog
felszólalni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsájtotta az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, illetve Hajdú András képviselő javaslatát, amely szerint a Tiszavalki Idősek
Otthonával kapcsolatos előterjesztést ma ne tárgyalja a közgyűlés és javasolja, hogy a
soron következő ülésen kerüljön megtárgyalásra az előterjesztés.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ügyrendi javaslatára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott az ügyrendi javaslatot elfogadta, mely
szerint nem tárgyalja a napirendet.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a Tiszavalki
Idősek Otthonával kapcsolatos előterjesztést a következő, júniusi ülésén fogja
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tárgyalni. A Kormos Dénes frakcióvezető által elmondott kritikai észrevétellel
kapcsolatosan elmondta, hogy a jövőben megfelelő módon igyekeznek teljesíteni.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta:
• „Javaslat Tiszavalk Községi Önkormányzat szociális feladatátadási
kérelmének elbírálására” című előterjesztést ne vegye napirendjére a
közgyűlés, továbbá
javasolta, hogy tárgyalja meg a következő előterjesztéseket, amelyek a közgyűlés
tagjai részére az ülés előtt kiosztásra kerültek:
• a „ Javaslat a TÁMOP 1.4.4-08/1 „Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások” című pályázat benyújtására és a
pályázathoz szükséges önrész biztosítására” című előterjesztés felvételét
29. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Szász Endre hagyaték tulajdonjogának megszerzésére”
című előterjesztést 30. napirendi pontként, továbbá
• a „Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. Z.,
Izsófalva)” című előterjesztés felvételét 33. napirendi pontként.
Tájékoztatta továbbá a közgyűlést, hogy néhány napirend megtárgyalásának
sorrendjében a meghívóban foglaltakhoz képest változás lesz.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt tegyék
meg.
A közgyűlés javasolt napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen 0 nem szavazattal, 15
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
napirendeket elfogadta, s meghozta az
alábbi határozatot:
28/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. április 30-i ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
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1.

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

2.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőr-főkapitánya

3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozói ellátásért
fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratainak felülvizsgálatára és módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
felülvizsgálatára és módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Központ

10. Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyre
beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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11. Javaslat az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány
kuratóriumába tag delegálására és az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2008. évi ellátásáról, a
szervezeti átalakítás helyzetéről, javaslat az aktuális intézkedések megtételére,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 6/1998.
(V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
14. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Területrendezési

Terv

15. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2008. évi munkájáról
Előterjesztő: Gál János, a kuratórium elnöke
16. Tájékoztató ”a fogyasztóvédelem munkájának megyei tapasztalatairól, különös
tekintettel a gazdasági válságnak a fogyasztásra gyakorolt hatásaira”
Előterjesztő: Dr. Tóth Zsuzsanna, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ÉszakMagyarországi Regionális Felügyelőség Miskolci Kirendeltsége vezetője
17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentésekre
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Kazincbarcikai Kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója
tervezetének véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
20. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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21. Tájékoztató felterjesztési jog gyakorlásával, és „A megye mint középszint” című
állásfoglalással kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat az „Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé
tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat önrészének biztosítására, a
támogatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat pályázat benyújtása, a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállításának
további fejlesztésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált – helyiségek 5 évet
meghaladó bérbeadására az Országos Vérellátó Szolgálat részére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által az encsi Váci
Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-0050 számú pályázat megvalósítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház
közfinanszírozott formában történő működtetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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ágyának

nem

27. Javaslat a Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon telephelyeként
Sajószentpéteren működtetett idősek otthonában az étkeztetés biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
29. Javaslat a TÁMOP 1.4.4-08/1 „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási
megállapodások” című pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész
biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
30. Javaslat a Szász Endre hagyaték tulajdonjogának megszerzésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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31. Javaslat fellebbezés elbírálására intézményi jogviszony megszüntetése tárgyában
(B. S., Ózd) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
32. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (S. J.,
Sajószentpéter) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
33. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B.Z., Izsófalva)
(zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
34. Egyebek
35. Tájékoztató a történelmi egyházak helyzetéről, gondjairól és eredményeiről
Előterjesztő: Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke

Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága tagjának
felmentésére, illetőleg megválasztására
Az előterjesztést a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintettek hozzájárultak a
nyilvános üléshez. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a Megyei
Önkormányzat Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
külső tagjai között történő változás során az MSZP frakció bejelentette, hogy Szögedi
Szabolcsot javasolja megválasztani.
Mivel kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, azt szavazásra
bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
29/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés
Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg
megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
tagjának felmentésére, illetőleg megválasztására vonatkozó javaslatot és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés 2009. április 30. napjával Dobi Zoltán nem közgyűlési tagot felmenti a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági tagsága alól, és a
bizottság tagjává 2009. május 1-jei hatállyal megválasztja Szögedi Szabolcs nem
közgyűlési tagot.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke felkérte Szögedi Szabolcsot, a most
megválasztott külső bizottsági tagot, hogy az önkormányzati törvényben foglaltak
alapján a testület előtt tegye le az esküt. Ezt követően az eskü letételére került sor. A
közgyűlés elnöke az érintett részére átadta az esküokmányokat, gratulált, jó munkát
kívánva a bizottsági munkában.

Második napirend: Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom
alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ismételten köszöntötte a napirendi pont
tárgyalásánál megjelent előterjesztőt, dr. Vereckei Csaba rendőr ezredest, BorsodAbaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitányát, a meghívottakat: az országos
rendőrfőkapitány képviseletében megjelent Dr. Sárközi Ferenc rendőr
dandártábornokot, valamint Csóra Györgyöt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőrszövetség elnökét. Felkérte Dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitányt,
hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
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Dr. Vereckei Csaba rendőr ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a bizottsági üléseken fokozott
aktivitás és érdeklődés kísérte ezt a beszámolót, aminek nagyon örült, mert ezek
szerint fontos az, amit csinálnak és a megítélése is fontos annak, hogyan is végzik a
munkájukat. A bizottsági meghallgatásokon elhangzott legfőbb kérdéseket részletezte,
illetve a legtöbb érdeklődést kiváltó témákra tért ki bővebben. Elmondta, hogy a
beszámoló már nemcsak a közbiztonságról szól, hanem a határőrizetről és a határrend
helyzetéről is. Kiemelte, hogy a leglényegesebb momentum a Rendőrség és a
Határőrség integrációja volt. Elmondta, már nemcsak rendőr-főkapitányként, hanem a
Magyar Köztársaság 3. számú határmegbízottjaként is számol be. A 2008-as év az
integrációk gyakorlati megvalósulásának jegyében zajlott le. Egy szervezetében,
feladatrendszerében és személyi állományában is megújult egységes rendőrség kezdte
meg a munkáját a tavalyi év januárjában. A Rendészeti Szakközépiskola vezetésével
szorosan együttműködve tavalyi év tavaszán egy több turnusos képzést szerveztek meg
a határőr kollégáknak, elsősorban azoknak, akik közterületi szolgálatot látnak el,
mindezt indokolta a Dorogon történt tragédia, ahol egy volt határőr kollégát intézkedés
közben lelőttek. Arra a szakmai álláspontra helyezkedtek, hogy ezt minden
lehetőségükre álló eszközzel megkívánják előzni és a lehető legnagyobb biztonságot
próbálják nyújtani a kollégáiknak. Ezen a képzésen valamennyi határőr sikeresen részt
vett. Az integrációs folyamatnak köszönhetően számos vezetői poszton változás
történt. Az elmúlt egy év során a megye rendőri vezetésének legfelsőbb körében, a
kapitányi körben öt személyi változást kellett végrehajtani. Bemutatta az új
kapitányokat, - akik a javaslatára kerültek kinevezésre és azóta együtt teljesítenek
szolgálatot - az Ózdi Rendőkapitányság élén Varga László alezeredes, Kazincbarcikán
Oláh József alezeredes, Sárospatakon Téglás István alezeredes, Szerencsen Bogyai
Ferenc alezredes és Sátoraljaújhelyben Dzsupin Róbert alezeredes teljesít szolgálatot.
Elmondta, egyértelmű szakmai álláspontra jutottak a vezető kollégákkal abban, hogy
elsősorban a képviselők által továbbított jelzésekre, a polgárok mindennapi igényeire
próbálnak meg koncentrálni és ehhez igazítják a prioritásukat, a szakmai döntéseiket.
Szóbeli kiegészítésében kitért a bizottsági ülésen a statisztikával kapcsolatosan
felvetődött kérdésre is. Volt olyan bizottsági ülés, ahol elhangzott a kérdés, hogy a
korábbi beszámolókkal ellentétben most miért nem került olyan hangsúlyosan
kiemelésre a statisztika, azért mert esetleg romlottak a mutatók? Nem erről van szó.
Egy-két százalékos csökkenés van bizonyos területeken, van azonban, ahol növekedés
is van, a kiemelt bűncselekmények kategóriájában továbbra is az országos
élmezőnyben a tavalyi évet tekintve az ötödik helyen zártak. Vezetői álláspontjuk
szerint a szakmai döntések hathatnak abba az irányba is, hogy kifejezetten célozzák a
statisztikának a javítását. Hangsúlyozta, nem a statisztika manipulálásáról van szó,
hanem arról, hogy a közvetlen intézkedések jótékony hatást gyakorolhatnak rá, akár
rövid, akár hosszú távon. Elsősorban a konkrét mindennapi igényeknek és a közvetlen
állampolgári igényeknek szeretnének megfelelni. Az integrációhoz szorosan
kapcsolódik az, hogy bizonyos szervezeti változásokat is generált ez a folyamat,
amelyeket már a mindennapi életben ki kellett próbálniuk a tavalyi évben. Egy-két
példát említett, a Szlovák Köztársasággal közös határszakasszal rendelkező öt
kapitányságukon pl. önálló határrendészeti és közrendvédelmi osztályok alakultak. A
Főkapitányság Rendészeti Igazgatóságán létrejött egy Közbiztonsági és
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Határrendészeti Osztály és egy Bevetési Szolgálat. A Bevetési Szolgálat szinte teljesen
azonos a volt határvadász század összetételével. A szakmai vezetés átkerült és
természetesen integrálódott a Megyei Rendőr-főkapitányság állományába. Innentől
kezdve a határrendészettel kapcsolatos szakmai feladatokat zökkenőmentesen és
teljesen hiánytalanul tudták teljesíteni a 2008-as évben. Ide kapcsolódik és nagyon sok
helyen elhangzott az a kérdés, hogy hogyan állnak az állománnyal, a humán
igazgatásuk miként alakul és hogy tudnak megbirkózni azzal az elvándorlással, ami
most már évek óta sújtja a rendőrséget. Ez az egyik legjelentősebb probléma. Nagyon
fiatal kollégáik, 38-40 éves emberek döntenek, illetve döntöttek úgy, hogy elmennek
nyugdíjba. Hangsúlyozta, hogy ezek az emberek nem az ő döntésük alapján távoznak
és nem ők nyújtanak ehhez segítséget. Ezeknek a távozóknak szinte 100%-a, de
legalábbis döntő hányada orvosi alkalmatlanság okán távozik a szervezetből.
Beszámolt arról, hogy kétirányú törekvése valósul meg a magyar rendőrségnek ebben
a témában. Egyrészt szigorodnak a feltételek és nem lesz olyan könnyű és olyan
egyértelmű ebből a rendszerből távozni akár önkéntesen, akár egyéni elhatározás
alapján. Másrészt pedig olyan szabályozó beépítésre kerül sor a HSZT-be, a szolgálati
törvényükbe, amelyek vonzóbbá teszik azt és talán elérhetik azt, hogy érdemes lesz
maradni és a szervezeten belül kamatoztatni azt a tapasztalatot és azt a rutint, amit az
évek során megszereznek az emberek. Az állomány elég jelentősen megfiatalodott.
Az integráció bekövetkeztével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság létszámhelyzete olyan mértékben rendeződött, hogy kb. 100%-os
feltöltöttséggel tudták a tavalyi évet indítani. Említett egy-két olyan folyamatot, olyan
projektet, amelyek a tavalyi évben indultak be, de most aktuálisak vagy éppen az idén
fognak befejeződni. Célul tűzték ki még tavaly azt, hogy a kutyás rendőrök létszámát
lehetőség szerint megduplázzák. Ez a projekt befogadásra került. Jelenleg a Dunakeszi
Kutyakiképző Iskola szinte csak és kizárólag Borsod-Abaúj-Zemplén megyének
dolgozik. Július hónaptól várhatóan az első kontingens szolgálatba állhat, mind
szolgálati kutyák, mind szolgálati rendőrök tekintetében. Ennek a szolgálati ágnak a
fenntartásához megkeresték a megfelelő szakembert, aki a Megyei Rendőrfőkapitányságon kézben tartja és irányítja majd ezt a tevékenységet. Megkeresték
azokat az alkalmas jelölteket, akik önként vállalták ezt a plussz teherrel járó szolgálati
formát. Megpróbálják lehetőségeikhez mérten dotálni is ezt, hiszen több kötelezettség
hárul egy kutyás rendőrre, mint adott esetben egy „sima járőrre”, ezért bérezésben és
juttatásokban plussz juttatásokat, plussz dotációt adnak ezeknek a kollégáknak,
természetesen amennyiben ez módjukban áll. A magyar rendőrség történetében
elsőként és először kapták azt a feladatot, hogy megszervezték, egyelőre még csak a
képzését a Magyar Köztársaság Rendőrsége Fegyveres Biztonsági Őrségének. Ez 100
főt jelent, ez a 100 fő három megyében fog majd munkába állni, de itt Borsod-AbaújZemplén megyében közel 60 fő lesz az, akiknek a foglalkoztatását közvetlenül fogják
a kapitányságaikon megoldani. Ezzel azt fogják elérni, hogy azok a rendőreik, akik
most objektumőri feladatokat látnak el és igazából egy passzív tevékenységet
folytatnak, erősíteni tudják majd a közterületi szolgálatot és a rendőröknek nem kell
majd ezzel a tevékenységi formával foglalkozni a jövőben. Ígéretet kaptak arra, hogy
október hónaptól 148 fővel felállításra kerül egy vidéki kirendeltség, egy vidéki
százada a készenléti rendőrségnek, ami szintén jelentős segítséget fog itt a megyében
is jelenteni. Elmondta, hogy folyamatos érdeklődést tapasztalt a korábbi években is és
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az idén is, hogy a rendőrök mennyit és milyen szolgálatot teljesítenek Budapesten. Egy
folyamatos állománycserével és képzéssel megoldották azt, hogy a Budapestre
alkalmanként szolgálatba járó csapatszolgálati századukból a körzeti megbízottakat
kivették, helyüket a bevetési szolgálatban dolgozó kollégáikkal töltötték fel. Az idei
évre elérték azt, hogy Budapestre körzeti megbízott már nem kerül felvezénylésre
szolgálat ellátás céljából. Jelentős segítségeket kaptak és kapnak a mai napig is a
Készenléti Rendőrségtől, illetve a saját belső struktúrájukat is folyamatosan igazítják
ahhoz, hogy azt a célkitűzésüket minél maradéktalanabbul meg tudják valósítani, hogy
a közterületeken sokkal több rendőr legyen. Ezt azért tartják fontosnak, mert az
embereknek a közbiztonságról alkotott képe az nagyon színes és nagyon árnyalt és
messze nem esik egybe a statisztikai adatokkal. Az embereknek a közbiztonság érzete
a korábbi évekhez képest jelentősen romlott úgy, hogy amikor megkérdezték, hogy
honnan szerzik az információjukat a rendőrséggel kapcsolatban, akkor talán 80%
mondta azt, hogy a televízióból. Igazából egy jelentős médiahatás az, ami befolyásolja
az emberek biztonságérzetét, illetve az őket körülvevő világban tapasztalható negatív
változások is mind-mind rontják az általános biztonságérzetet, ezért nekik közvetlenül
is kell reagálni ezekre a szubjektív dolgokra. Meg kell győzni az embereket arról, hogy
igenis van rendőr, aki meg akarja, meg tudja és képes megvédeni őket. Ennek számára
gyakorlati tapasztalatokkal is igazoltan az egyik legalkalmasabb módja az, ha több
rendőr van az utcán. Elmondta, hogy a bizottsági meghallgatások során felmerült
kérdésekből adódóan van három adóssága. A beszámoló 10. oldalán egy millió órát
meghaladó szolgálati órát mutattak ki a közterületi szolgálat ellátásával
összefüggésben. Megerősítette, hogy ez valós és ez csak a megyében ellátott
közterületi szolgálat, ebben nincsen benne a Budapestre felvezényelt állomány által
teljesített óra. 8 alkalommal látott el a Megyei Csapatszolgálati Század Budapesten
szolgálatot 760 fővel, összesen 32 ezer órában, de ezeknek a költségei természetesen
túlórában ellentételezésre kerültek, amelyre a központi költségvetésből a fedezetet
minden esetben megkapták. Ez nem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság anyagi kondícióit terhelte meg. Kitért arra, hogy nagyon sok kritikát és
észrevételt kapott a tavalyi év során a falopásokkal összefüggésben. A megye
adottságaiból következően ez itt fokozottabban érvényesül, mint más területeken, ezért
ennek megakadályozása érdekében kezdeményező szerepet vállaltak. Bevonták a
társhatóságokat ebbe a fellépésbe, hiszen számos jogosítvánnyal rendelkeznek mind a
környezetvédelmi, mind az erdészeti hatóságok. Szerette volna a saját állományát is
motiválni ez ügyben, ezért a gazdasági igazgatóval közösen meghirdettek egy olyan
projektet, hogy a téli hónapokra, októbertől áprilisig terjedő időszakra minden
hónapban egy főkapitányi jutalommal elismerte azt a kollégát, aki a legtöbb fatolvajt
elfogta, vagy a legnagyobb mennyiségű lopott fát felderítette. 220 nyomozást
folytattak le falopás miatt, 1255 feljelentést tettek meg a különféle hatóságokhoz és 51
fő került bíróság elé állításra, tehát gyorsított eljárásban lettek ők számon kérve. 12
gépkocsit, 9 kézi kocsit, és 59 kerékpárt foglaltak le, 202 db motoros, illetve 58 egyéb
fűrészt vettek el, összesen 340 eszközt. Több bizottsági ülésen is elhangzott a kérdés,
hogy a mezőgazdasági gépjárművekkel kapcsolatos bírságolás hogy alakul. Ígéretet
tett arra, hogy egyrészt saját maguk, saját szakmai berkeikben úgy fogják ezt a kérdést
kezelni, ahogy ez elvárható, másrészt más főkapitány társaival együtt jelezte ezt az
országos vezetés és a minisztérium felé is. Ebben a tegnapi napon született írásos
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döntés is, ami megerősítette az elhatározásukat és arról adott számot, hogy méret és
súlykorlátozások miatt akciót, fokozott ellenőrzést nem fognak tartani, hiszen a
jogszabály változása folyamatban van és ebből a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium éppen a jogalkotási folyamat végén jár. Személyes érintettsége okán
köszönetet mondott a közgyűlés tagjainak a 2009. március 15-én kapott elismeréséért.
Szóbeli kiegészítése befejezéseképpen elmondta, hogy a mindennapjaikat kollégáival
úgy élik meg, hogy az a kis mondat, amit a rendőrautókon olvasnak, „szolgálunk és
védünk” az nekik véresen komoly. A „védünk” az olyan formában, hogy minden
eszközt és lehetőséget felhasználnak, törvényes alkalmat és módot, hogy megvédjék
azokat, akik védelemre szorulnak. A „szolgálunk” pedig olyan módon, hogy ezt a
védelmet úgy oldják meg és annak megfelelően alakítják, ahogy igénylik, elvárják
tőlük és a jövőben is ennek megfelelően fognak cselekedni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dr. Vereckei Csaba
rendőrfőkapitány szóbeli kiegészítését, amelyek egy része a bizottsági
meghallgatásokból eredő kérdésekre adott válasz is volt. Ezt követően Dr. Sárközi
Ferenc dandártábornoknak adta át a szót, aki az országos rendőrfőkapitány gondolatait
közvetítette.
Dr. Sárközi Ferenc, rendőr dandártábornok hozzászólásában elmondta, hogy Dr.
Bencze József altábornagy, országos rendőrfőkapitány megbízásából - aki az Országos
Főkapitányságon tartott rendezvényen és értekezleten való részvétele miatt nem tudott
jelen lenni a mai ülésen - az ORFK szakmai vezetését képviseli ezen a mai
értekezleten. Gratulált a kitüntetetteknek, elmondta, példaértékűnek tartja azt a
munkát, amit végeznek és egy évig ők reprezentálják a megye rendőri állományát a
következő díjazottakig. Az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai vezetésének az az
álláspontja, hogy jó színvonalú, eredményes rendőri munka folyt Borsod-AbaújZemplén megyében az elmúlt évben. Eredményesen, jól hajtották végre a határőrségen
az integrációt. Egy demokratikus társadalomban a rendőrnek, a rendőrségnek az
embereket kell szolgálnia félelem, részrehajlás és előítélet nélkül. Úgy gondolja, ma ez
a legfontosabb, hogy előítélet nélkül. Ne sugározzon a rendőri fellépés erőszakot,
hiszen a legtöbb támadást a rendőri erőszak sugárzása miatt kapja a testület. A
szolgáltató rendőrség, hatékony, nyitott, nem korrupt, az emberekért dolgozik.
Egyfajta rendészeti stílusváltás történik a testületen belül, hiszen azok a kritikák,
amelyek érték a rendőri munkát, azok egyfajta belső rendészeti stílus, egy munkastílus,
munkamódszer váltásra ösztökélik a rendőrséget. Elhangzott, hogy megfiatalodott a
rendőri állomány és hatalmas ütemben fiatalodik tovább. Nem olyan fiatal kapitányok
mindannyian, több éves vezetői tapasztalat után vállaltak kapitányi pozíciót és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kitűnő és nagy tapasztalatú parancsnoki gárda van.
Az országban nagyon kevés olyan megye van, ahol van egy Dr. Sulyok János, egy Dr.
Vasas László, egy Dr. Pásztor Albert kolléga. Dolgozott velük elég sokáig itt a
megyében. Van bizonyos összehasonlítási alapja. Azt kérte a közgyűlés elnökétől és a
képviselőktől, hogy amikor a Parlament a Szolgálati Törvény módosításáról fog
tárgyalni, akkor kérjék ki alaposan a rendőri vezetők véleményét. Azért van ez a
hatalmas fiatalodás, ez az egészségügyi problémákra hivatkozva nyugdíjba vonulás és
újabb nagy pénzekért újabb rendőröknek a kiképzése, ami a köz pénzét terheli, mert
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1996. óta hibás ez a Szolgálati Törvény. A szakmai vezetéssel együtt úgy ítéli meg,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elfogadható a bűnügyi helyzet, a
közbiztonsági szint, jó a rendőri ellátottsági szint, biztosított, különösen, ha
bekalkulálják, hogy milyen változások lesznek az elkövetkezendő időkben, azzal
együtt, hogy lakossági igény és a rendőri vezetők célja is továbbra is a közterületi
rendőri jelenlét fokozása. Köszönetet mondott a képviselőkön keresztül a helyi
önkormányzatoknak, akik nehézségeik ellenére pénzügyi támogatásban részesítik a
rendőrséget, a rendőröket, a körzeti megbízottakat. Összegezve elmondta, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendőri állomány képes a közbiztonság
szavatolására, nem lehet minden kockázat nélkül bűncselekményeket elkövetni és
ehhez gratulált, megköszönte azt a rendőri munkát.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dr. Sárközi Ferenc rendőr
dandártábornoknak a beszámolóját.
A beszámolót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és
mindannyian tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a
2009. április 23-i ülésén Dr. Vereckei Csaba főkapitány érdemi szóbeli kiegészítését
követően részletes és tartalmas polémiát, véleménycserét folytatott az előterjesztésről.
Az előterjesztést magas színvonalúnak, tartalmasnak minősítette, mint ahogy azt a
munkát is, amelyet a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése és teljes személyi
állománya végzett az elmúlt időszakban. Bizottságuk egyhangú szavazattal javasolta
egyrészt a beszámoló tudomásulvételét, másrészt javasolta a közgyűlésnek, hogy
fejezze ki elismerését és köszönetét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság vezetésének és személyi állományának a 2008-ban végzett munkájáért.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye a 2008. évi rendőrségi tevékenységgel kapcsolatosan.
Mészáros Barnabás képviselőnek adta át a szót.
Mészáros Barnabás, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy Dr. Vereckei
Csaba rendőrfőkapitány a beszámolójában nagyon fontos szervezeti egységnek tekinti
a körzeti megbízotti rendszert. Mint írja, a megyében 105 székhelyen működnek a
KMB szolgálatok. Frakciójuk is úgy ítéli meg, hogy igen fontos szervezeti egységről
van szó és ezen túlmenően szeretnék, hogy ha létszámokat valamilyen módon lehetne
növelni. Kérdése arra vonatkozott, hogy mi az oka annak, hogy a KMB-s 226-os
létszámkeret nincs teljesen feltöltve, mert a beszámolóban 217 fő a jelenlegi állomány.
A másik kérdése az volt, hogy mi a feltételrendszere, beleértve a plussz személyi,
anyagi, tárgyi és technikai feltételeket, annak, hogy a körzeti megbízotti státuszok
száma jelentősen emelkedjen, növekedjen. A beszámolót áttekintve nem talált utalást a
polgárőrséggel való együttműködésre vonatkozóan. Megkérdezte főkapitány urat,
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hogyan ítéli meg a Polgárőrséggel történő együttműködés hatékonyságát. Kell, lehet-e
javítani, ha igen, mely területeken az együttműködést. Lokálpatriótaként megdicsérte
az Edelényi Rendőrkapitányságot, olyan mutatókat látott a beszámolóban, mint az
ITE, az ismeretlen tettesek elleni felderítési mutató 71,4%. A nyomozási
eredményességi mutató 72,1%. Gratulált Kaczvinszki Norbert főnyomozónak a
kitüntetéséhez. Elmondta, összességében úgy ítélik meg, hogy a beszámoló nagyon
tárgyszerű, szakszerű volt, ezért a beszámolót tudomásulvételre javasolta a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Steinerné Vasvári Éva képviselőnek adta át a
szót.
Steinerné Vasvári Éva, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, nagyon örült
ennek a tartalmas és részletes beszámolónak. Három kérdésre kért részletesebb választ.
Az első a kamatos pénznek a kérdése. Úgy gondolja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét ez sokkal inkább érinti, mint más megyét, vélhetően Borsod megyének kell a
módszert kidolgozni, hogy hogyan lehet ezt felderíteni és visszaszorítani, mert ez az
egyik legnehezebb kérdés, hisz az érintettek részéről segítséget nem kapnak. A másik
kérdése az volt, hogy mit tudnak tenni a rendőrök elleni támadások növekvő
tendenciájának megállítására, hisz vélhetően a fluktuáció ennek is köszönhető. A
harmadik kérdése egy médiahírrel kapcsolatos. Elmondta, az emberek a médiából
tudnak tájékozódni és ameddig a média valamit érdekesnek tart, azt tudják, amit már
nem tart érdekesnek, azt nem tudják. Az elmúlt hónapban itt Miskolcon a számozott
utcákban volt egy olyan esemény, ahol SMS-ben figyelmeztették az ott lakókat egy
vélt támadásra. Azt kérdezte, hogy sikerült-e e SMS láncot felderíteni, hisz ez sokat
mond arra, hogy hasonló jellegű eseményeket hogyan lehet megelőzni, vagy honnan
indulnak. Ezt már a média nem osztotta meg velük, ezért fordult kérdéssel a
rendőrfőkapitányhoz.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Vámos Zoltán képviselőnek adta át a szót.
Vámos Zoltán, a közgyűlés tagja elmondta, abban a szerencsés helyzetben volt, hogy
főkapitány úr beszámolóját két egymást követő bizottsági ülésen is végighallgathatta
és a szóbeli kiegészítés is legalább olyan alapos volt, mint a beszámoló. Megdicsérte
főkapitány urat, a rendőrséget. A bizottsági ülésen is feltett három kérdését ismételte
meg. A határőrség és a rendőrség integrációjának következményeként elhangzott egy
olyan jellegű ígéret, hogy a létszámkeretet a rendőrkapitányságoknál felemelik.
Tudják, hogy pl. Mezőkövesd nem tartozik abba a kapitánysági körbe, ahol ez
jelentősen megtörtént volna. Arra kérdezett rá, hogy várható-e esetleg a jövőben ennek
a létszámkeretnek esetleges feltöltése. A másik kérdése a rendőrségi állománycserével
kapcsolatos. Van-e betervezve költségvetésbe kormányzati támogatás a fiatal
rendőröknek a megfelelő szintű felkészítésére, képzésére. Nyilván a tapasztalatot kint,
a területen tudják megszerezni, de hogy kaptak-e erre valamiféle ígéretet, különösen
ennek a helyzetnek a függvényében mondja, amikor szép kis csomag elé néz az ország
2009. július 1-jétől. Érdeklődött, hogy ezzel kapcsolatosan a rendőrséget
megkeresték-e fentről olyan jellegű javaslattételi kötelezettséggel, vagy kéréssel, hogy
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esetlegesen elvonások fogják-e érinteni a rendőrséget a továbbiakban 2009. július
1-től. Kitért arra, hogy most kezdődik a turisztikai szezon, van-e valamiféle akcióterv
arra vonatkozóan, hogy a megye kiemelt turisztikai létesítményeit, itt elsősorban a
gyógyfürdőre gondolt Mezőkövesden, kiemelt látogatottságú turisztikai központjait
jobban tudják majd figyelni a rendőrök. A helyi Rendőrkapitánysággal a Mezőkövesdi
Önkormányzat erre megállapodást kötött, de azt kérdezte, hogy ezen felül lesz-e
valamiféle plussz lehetőség.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Farkas Félix képviselőnek adta át a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja először is gratulált a díjazottaknak. A romák elleni
támadások miatt kért szót. Sajnos már több esetben intéztek fegyveres támadást romák
ellen, melynek végeredménye halál. Nem tudják az okát és semmiféle információt nem
kapnak, vagy nem is kaphatnak, de valószínű ez azért van, mert a nyomozás érdekei
így kívánják. Megkérdezte, hogy valamiféle olyan információt kaphatnának-e mégis,
amivel meg tudnák esetleg nyugtatni az embereket, hogy itt nem klánokról van szó.
Tudják, hogy az ügyet a Nemzetbiztonsági Nyomozó Hivatal, de már a Katonai
Ügyészség is vizsgálja. Az egyik hír szerint 70 fővel, egy másik hír szerint ez már 100
fővel. Reméli, mielőbb tudnak eredményt felmutatni éppen azért, hogy ne legyen még
több áldozat. Elmondta azt, hogy nagyon jó munkakapcsolatot alakítottak ki Dr.
Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitánnyal és ugyanez elmondható Dr. Vasas
Lászlóról is, aki Mezőkövesdnek a kapitánya.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Vargáné Kerékgyártó Ildikó képviselőnek adta
át a szót.
Vargáné Kerékgyártó Ildikó, a közgyűlés tagja elsősorban Ároktő Község
polgármestereként kért szót, közreadva a helyi tapasztalatokat és esetleg egy-két jó
kezdeményezést. Ároktő Község ugyan nem tartozik a legrosszabb bűnügyi adatokkal
rendelkező települések közzé, de sajnos az átlagosnál magasabb a vagyon elleni
bűncselekmények száma. Halmozottan hátrányos helyzetű település, igen magas a
munkanélküliek száma és ugyan jellemzően kisebb súlyú bűnesetek fordulnak elő,
elsősorban lopás, betörés és garázdaság, de elég gyakran ezért komoly bosszúságot
okoz a helyi lakosság körében. Az elmúlt években ezért önkormányzatuk arra
törekedett, hogy jó és szoros kapcsolatot építsen ki az elsősorban a Tiszaújvárosi
Kapitányság és a Mezőcsáti Rendőrőrs rendőreivel, dolgozóival és vezetésével.
Igyekeztek minden nagyobb rendezvény alkalmával közös járőrözést szervezni a helyi
polgárőrökkel és a rendőrséggel. Nagyon sok, a lakosság számára fontos tájékoztató
előadást tartanak. Megköszönte
Dr. Kalapos István kapitánynak, aki sok
dolga ellenére, egy ilyen kis faluban is veszi a fáradtságot és személyesen eljön, hogy
találkozzon a lakossággal, elmondja a legfrissebb információkat, vagy esetleg olyan
jellegű tájékoztató előadást adjon, ami nagyon hasznos. Kiemelte azt, amikor a
nyugdíjasoknak filmvetítéssel egybekötött előadást tartott, hiszen a nyugdíjasok
mindenhol annak ellenére, hogy az elmúlt 20-25 évben megedződhettek volna,
rendkívül naívak. Egy új kezdeményezés miatt kért elsősorban szót, az „Út a
munkában” program keretén belül most valamennyi polgármesternek és
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önkormányzatnak rendkívül nagy kihívást jelent, hogy megtöbbszöröződött a
foglalkoztatottak száma az adott településen. Azt találták ki, hogy két főt, egy cigány
és egy magyar származású fiatalembert, akiknek őrző-védő végzettségük van,
beállítottak faluőri szolgálatba. Több, mint egy hónapja folyik most már ez a szolgálat.
Kapitány úr személyesen igazította el a két fiatalembert, készítette fel erre a feladatra
és rendkívül jól fogadták a lakosok. Bevezették, hogy akinek orvosi kezelésre kell
menni és egy fél napig vagy egy egész napig távol van, akkor a lakására fokozott
figyelmet fordítanak. Nagyon jól működik, nagyon elégedettek a lakosok.
Megköszönte, hogy első szóra a kapitány úr fogadó kész volt és támogatta ezt a
kezdeményezésüket. Felhívta a polgármesterek figyelmét is, hogy próbálják ki, megéri
ezzel megpróbálkozni, hiszen a lakosság számára nagyon fontos, hogy minél nagyobb
biztonságban érezzék önmagukat. A Megyei Főkapitányság munkájához és az egész
Megyei Rendőrség munkájához további sikereket és jó egészséget kívánt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Gúr Nándor képviselőnek adta át a szót.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja azzal kezdte hozzászólását, hogy nem ismétli meg a
két órás bizottsági ülésüknek még azokat a fő csomópontjait sem, amelynek a polémia
alapját képezték. Nagyon fontosnak tartja azt a három gondolatot megfogalmazni, amit
annak a beszélgetésnek, együttgondolkodásnak a summázataként is érzett. Számára az
az egyeztetés azt igazolta vissza, hogy az elmúlt években a rendőrség és a polgárok, a
lakosok között egy szorosabb együttműködési terület alakult ki, formálódott. Van
egyfajta jogos, megalapozott, önvédelmi reflexió, nyilván a lakosokban, és érzik és
értik, hogy a rendőrség hol és hogyan tudja azt a segítséget nyújtani a számukra, ami a
velük való együttgondolkodásban és együttműködésben eredménnyel köszönhet
vissza. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy az a fajta prevenció, amely a saját
környezetünkre való intenzívebb odafigyelésként köszön vissza és ezen prevenció
eredményeképpen az a fajta információhalmaz, amely a rendőrséget megérintheti, a
rendőrség irányába eljuthat, az nagyon sokfajta segítséget jelent magának a
rendőrségnek a számára is, főkapitány úr is ezt igazolta vissza. Ezért fontosnak és
erősítendőnek tartja, szemléletében megerősítendőnek. A másik dolog, amit nem
szabad kikerülni, - a politika a palettának bármelyik szegmensén is vannak - az, hogy
az erőszakos bűncselekmények ellenében együtt egyöntetűen fellépjenek és álláspontot
rögzítsenek. Soha nem lehet kérdés az, megítélése szerint ebben az országban, hogy
kinek milyen a színe, akár politikai értelemben vetten, akár megközelítettséggel. Az a
lényeg, hogy mindnyájan emberek vagyunk. Az ember megérdemli azt a fajta
bánásmódot, hogy közös odafigyeléssel, a rend fenntartóinak segítségével minden
olyan helyzetet, ami méltatlan és elfogadhatatlan, ki tudjon kerülni. Nyilván ebben van
a rendőrségnek is dolga, de úgy gondolja, még egyszer visszatérve az előbbi
gondolatokra, az állampolgároknak is van dolguk. Egymás segítségére kell, hogy
legyenek. Hite szerint az embert mindig a cselekedetei alapján kell megítélni és nem
más megközelítettségből. Köszönetet mondott a rendőrség vezetőinek, ha egyszer
szavakkal akarja ezt megfogalmazni, akkor azért, mert az elmúlt évek hosszú során
keresztül azt tapasztalta, hogy erősödik az a szemlélet, hogy hol tud és hogyan tud
segítő tevékenységével a lakosság érdekeit szolgálva jelen lenni. Egyre kevésbé érzi
azt, hogy bárhol a zaklatás lenne jelen. Egyre inkább azt érzi, hogy egy olyan
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szolgáltató rendőrség van a palettán, ami az emberek érdekeit szem előtt tartva
cselekszik, ezt megköszönte főkapitány és kapitány uraknak. Büszkén mondja, - bár
nem az ő eredménye - hogy Edelény körzetében olyan szakmai munka zajlik,
amelynek eredményéről részben már itt szóltak, hiszen szóba került Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért díjazott személye. Nem felejtkezett el arról sem,
hogy szóba hozza azt, hogy az év három rendőre közül az egyik, az Edelényi
Rendőrkapitányság dolgozója. A közgyűlés szintjéről is gratulált neki. Azt kívánta,
hogy minél több olyan szakértő, tisztességgel dolgozó ember legyen újonnan is a
kötelék keretei között, akik tovább tudják öregbíteni a jó hírnevet. Azt kérte főkapitány
és kapitány uraktól, hogy mindazt, amit elmondott, hogy az elmúlt esztendőben
személyes tapasztalatai alapján is erősödik a rendőrség tekintetében, tevékenységében,
hogy szolgáltat és az emberek érdekeit tartja szem előtt, azt ne feledje, hanem ha lehet,
akkor fokozza az elkövetkezendő időszakban is. Közös az érdekük, az, hogy ebben az
országban rend, nyugalom és békesség legyen, hogy az emberek biztonságban érezzék
magukat.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Panyik József frakcióvezetőnek adta át a szót.
Panyik József, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy a
FIDESZ-KDNP frakció a rendőrségi munkáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Mint ahogy főkapitány úr szóbeli kiegészítésében is elhangzott, bizottsági üléseken
rendkívül sok érdemi kérdés, észrevétel hangzott el. Úgy gondolja, hogy a bizottsági
munkákban kellően megvitatták ezt a témát és főkapitány úr még reagál a felvetett
kérdésekre. Egy politikai testületben a többségi frakció álláspontját el kell mondani.
Még akkor is, ha ez bizottsági üléseken is nyilvánvalóvá vált. Emlékeznek arra,
amikor 2008. tavaszán nagy vihart váltott ki, különösen a Szocialista Párt ellenzéki
képviselői sorában frakciójuk azon minősítése, amikor azt mondták, hogy nem túl jó a
megye közrend-közbiztonsági helyzete. Már akkor is látható volt már, ahogy
főkapitány úr is említette, hogy a korábbi békés időkhöz képest milyen tendenciák
vannak jelen és sajnos ezek a tendenciák 2008. évben meg is jelentek. Egyrészt
megjelentek úgy, ahogy a 2008-as anyagban is fogalmazott akkor főkapitány úr, hogy
a közbiztonsági szempontból is élhető környezetet teremtettek a megye lakosságának
és az ide látogatóknak. Az egy folyamatot jelent. Ez azt jelenti, hogy rendkívül sok
gonddal, bajjal küszködnek és valószínű, hogy az a megfogalmazás is ezt a gondolati
kört erősíti, hogy a bűnözés kedvezőtlen irányú tendenciájának megváltoztatását is
célul tűzték ki. Azt jelenti, hogy van egy nagyon rossz tendencia, amely ebből az
anyagból kiderült, nem részletezte, hiszen aki elolvasta, az látja, tudja. Sajnos ez az
állapot 2008-ban tovább romlott, amelynek végül is lett egy olyan nem kívánatos
eseménye, amiről, mindenféleképpen szólni kell. Mégpedig arról, amit itt több
képviselő is említett, hogy lehet az országban félni bizonyos csoportoknak. Az a
legnagyobb probléma, hogy a rendőr is fél Magyarországon. Ha ez igaz, akkor
rettenetes helyzet lehet, mert egyrészt, ahogy Gúr Nándor képviselő mondta, hogy az
embereket a cselekedetei alapján kell megítélni, akkor biztos, hogy félhetnek azok a
rendőrök, akik közterületi szolgálatot látnak el, vagy közbiztonsági munkát is
végeznek. Akár kisebb súlyú bűnelkövetőket, akár nagyobbakat üldöznek, hiszen
egyrészt nem lehet biztos abban, hogy meg tudja őt majd menteni a közvetlen felettese
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a média támadása ellen. Látni kell, amikor a rendőrséget sokszor jogosan, jogtalanul
érik támadások intézkedéseik kapcsán, bizony nagyon nehéz lehet rendőri vezetőként
és rendőrként dolgozni ebben az országban. Amíg ez a helyzet nem fog megváltozni,
addig ahogy a főkapitány úr is említette, nem lehet elvárni a lakosoktól, az
állampolgároktól, hogy ők a közrend-közbiztonságot a statisztikai számok javuló
tendenciája mellett is jónak, eredményesnek ítéljék meg. 2009-ben itt van az ideje
annak, hogy el kell mondani, hogy Magyarországon a mai törvények nem az
állampolgár vagyonát és személyi biztonságának a megőrzését szolgálják, mert
egyszerűen nem tudja a polgár sem megvédeni magát és sajnos úgy látják, hogy a
rendőrség sem képes ezt megtenni, mert elsőként a média és a különböző jogvédők
támadják az intézkedő rendőröket. Ezért nagyon fontosnak tartják azt, és 2009-es
célkitűzések között is meg kellene fogalmazni, hogy a kommunikációban rejlő
lehetőségek kihasználása a társadalmi bűnmegelőzés céljából továbbra is kiemelten
napirenden szerepeljen. Vannak olyan csoportok a megyében és az országban, akiknek
az a célkitűzésük, az a megélhetésük, hogy bűnözésből szerezzenek javakat. Vannak
akik olyan korrupciós cselekedeteket végeznek, amelyekkel állami, európai és uniós
pénzekhez próbálnak szabálytalanul hozzájutni, hogy kihasználnak különböző
kapcsolatokat. Az emberek figyelmét fel kell rá hívni, ha ilyenekkel találkoznak, ez az
uzsorás pénzre is érthető lehet, hogy hogyan, miféleképpen próbáljanak ez ellen lépni.
Ez nemcsak rendőrségi kérdés lehet, hanem sokkal szélesebb társadalmi kérdés, hogy
ezekről a dolgokról rendszeresen kellene beszélgetni és a közgyűlésnek is lehetne egy
olyan feladata, hogy ne csak egy megyei rendőr-főkapitánysági munkát értékeljen,
hanem főkapitánysági munkán kívül jó lenne a többi érintett szervezet, bíróság,
ügyészség és másoknak is a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés kapcsán lefolytatott
tevékenységéről véleményt alkotni. Az megint egy borzasztó dolog, hogy a gadnai
gyilkost 17 hónapig kellett nyomozni, hogy megtörténjen a vádemelés, hogy az
olaszliszkai ügyben a bíróság a mai napig ne tudjon végeredményt elérni, akkor nem
lehet csodálkozni, hogy az embereknek a közbiztonságban nincsen elegendő hitük. A
rendőrségi őrzők foglalkoztatása kapcsán egy kérdést tett fel főkapitány úrnak a kb. 60
főnek a foglalkoztatásával kapcsolatosan. Azt kérdezte, hogy milyen körből merítik
ezeket az embereket, illetve bízik benne, hogy figyelnek arra, hogy ezek olyan
emberek legyenek, akik nemcsak a megyében lakó emberek, hanem a külföldiek
panaszait is fel tudják venni, illetve megfelelő útbaigazítást tudjanak adni. Legalább
beszéljenek egy nyelvet, legyen olyan iskolai végzettségük, hogy igenis, egy nemcsak
éppen sérelmet szenvedett, hanem egyéb információ iránt érdeklődő ember
megkeresése, megjelenése alkalmából is normális, elfogadható reakciókat tud tenni. A
frakció nevében megköszönte az előterjesztést és hozzátette, hogy elismerik a
megyében végzett közvetlen rendőri munkát amellett, hogy az általa elmondott
gondokat is felszínre hozták.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Dr. Koleszár Lajos képviselőnek adta át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagjának véleménye szerint nem könnyű ma rendőri
vezetőnek lenni, egyáltalán közrendvédelem ügyében ténykedni. Az Egészségügyi
Bizottság nem tárgyalta ezt az anyagot, de szakbizottságuk minden tagja nevében
köszönetét fejezte ki azért a tevékenységért, amit itt a rendvédelmi szervek a
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rendszerváltás egyik hordaléka, a kábítószer és az élvezeti cikkek kapcsán elkövetnek
a megyében. Úgy gondolja, hogy kifejezetten sikeres ez a tevékenység, igazán csak
akkor tudnák, hogy ha ezeket a terjesztőket időben és ilyen eredményesen nem tudnák
megakadályozni, hogy milyen gond is ez. Kicsit még 20 év után is túlnéznek ezen a
kérdésen, egész addig, amíg közvetlen környezetükben, családjukban, gyermekeiknél,
rokonoknál, vagy egyáltalán lépcsőházban nem kerül egy ilyen drogos fiatal. BorsodAbaúj-Zemplén megyében nagyon találékonyak a fiatalok, mert nincs olyan kábítószer
ma, amihez ne lehetne aránylag könnyen hozzájutni. Ami ettől is aggasztóbb, egyre
fiatalabb a korosztály. Tévedés, ha valaki azt hiszi, - a volt Semmelweis Kórház
Drogambulanciájának munkáján keresztül jól látja ezt a kérdést - hogy nem a
konfliktusos, problémás munkanélküliek és ilyen helyzetű fiatalok esetében van jelen,
hanem megjelent a jóléti kábítószerezés. Ez is egyfajta hordaléka a rendszerváltásnak.
Egyetlen dolgot tehetnek, - azonkívül, hogy a „D.A.D.A.” és a „Beccaria” program
keretén belül egyfajta megelőzés zajlik - hogy igyekeznek leszámolni a kábítószer
terjesztőkkel. Ezt bizottságuk nevében megköszönte és a támogatásáról biztosította.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Görcsös Ferenc képviselőnek adta át a szót.
Görcsös Ferenc, a közgyűlés tagja hozzászólásában a politika felelősségére világított
rá. Úgy gondolja, hogy a politika nem partnere a rendőrségnek, mert mindig olyan
törvényeket kellene hozni, hogy a bűnöző, az elkövető, mindig megkapja a méltó
büntetését és megvédjék a becsületes, tisztességes állampolgárokat. Egy éve is kérte az
országgyűlési képviselőket, mert meggyőződése, hogy az uralkodó pártnak a
felelőssége a hatályos jogszabályok, törvények meghozatala. Számtalan rendőr
kollegával beszélt, akik elmondták, hogy elfogják a bűnözőt, nekik munkaidő után
bent kell maradni a jelentést, a jegyzőkönyveket felvenni, s mire kimennek már a
bűnöző szabadon is van. Nincs értéke az embereknek, illetve a rendőröknek a
hatékony munka elvégzésében. Végre olyan törvényeket kellene hozni, hogy
megbecsülje a rendőri munkát és ne érezze a rendőr feleslegesnek a munkáját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Majd azt követően Dr. Vereckei Csaba rendőrfőkapitány úrnak adta meg a válaszadás
lehetőségét.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy az
értékelés és az elemzés megtörtént a bizottsági üléseken és itt is úgy gondolták, hogy
talán elkerülhető lesz adott esetben direkt politikai párhuzamoknak a megvonása egy
megyei rendőrségi munka értékelésénél. Egy olyan megyében működő rendőri
szervezet munkájáról, aminek a tevékenységét ha távlatokban is nézik,
összehasonlítják a 19 megyével, innen került ki a legtöbb olyan vezető, aki országos
szinten és más helyen rendőrség irányításában részt vett. Ennek a megyének és az itt
dolgozó, a rendőrség keretében dolgozó szakembereknek a szakmai ismerete, a
munkakultúrája, az elhivatottsága úgy gondolja, hogy példaértékű. Összességében így
gondolja a rendőrségről is. Amikor Panyik József frakcióvezető azt jelezte, hogy a
korábbi értékelés kapcsán nehezteltek amiatt, mert talán felvetődött az, hogy vannak
bizonyos hiányosságok a közbiztonságban, ezek a hiányosságok elsősorban abból
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fakadnak, hogy az emberek biztonságban érzik-e magukat, igen vannak olyan
területek, ahol az emberek nem érzik magukat biztonságban. Nem erről volt szó és
nem ez okozta a problémát. Mikor úgy érzik, hogy valamilyen módon néhány csoport,
akár lehet ez etnikai csoport is vagy bárki, veszélyeztetve érzi magát, akkor annak
többféle felelőssége van és ez nemcsak a rendőrség, ez egy komoly társadalmi
felelősség, ebben benne van a politikai felelősség is. De egyetlen egy olyan felelősség,
olyan érv, és megközelítés sem fogadható el, ami miatt akkor felemelték a szavukat,
ami bármilyen szélsőséges csoport önbíráskodását viszi ebbe a dologba bele és ezért
mondták azt akkor, hogy a biztonságérzet kapcsán legalizálni olyan szervezetet,
amelyeknek jelképrendszere és értékrendszere történelmileg már jelezte, hogy milyen
problémákat vet fel. Ez egy zsákutca, ha egy politikai erő érdekei kapcsán összekacsint
a szélsőségekkel, bármelyik legyen az, az nem segíti azt, hogy az országban az értékek
helyükre kerüljenek, hogy csoportokat meg lehessen védeni, hogy társadalmilag
ezeket az értékeket helyére lehessen tenni. Úgy gondolja, hogy ez egy alapvető
probléma és bármilyen oldala van egy politikai alakulatnak, ezzel alapvetően
foglalkozni kell. Az, hogy mindig keresnek valamilyen módon, szokták ezt mondani
közhelyszerűen, mindig ugyanaz jut eszükbe, megtámadják adott esetben a
kormányzat adott képviselőit. Attól függően, hogy az aktuális politikai érdek mit
kíván, rendőrséggel kapcsolatban vagy az fogalmazódik meg, hogy miért nem
intézkedett keményebben, következő pillanatban, miért lépte túl a hatáskörét. Azt nem
lehet megtenni, hogy mindig az aktuális széljárásnak megfelelően próbálja értékelni a
rendőrség közhatalmi szervezet munkáját, ez nem megy. Éppen ezért, néhány
alapértékben meg lehet egyezni egy jó néhány alap ügyben meg kell egyezni, ahhoz
hogy a rendőrség biztonságosan végezhesse a munkáját, ebben érezhesse a hátteret, a
társadalmi támogatást és ki kinek óriási felelőssége az, hogy egyébként a meglévő
törvények - és nem mondja azt, hogy nem kell bizonyos területeken új - betartásának
feltételeit az segítse. Nemcsak a megyéből elinduló Polgárőrséget, az amelyik vállalt
benne valamit, ez egy állampolgári mentalitás, egy állampolgári kötelezettség.
Rendőrség e nélkül ezt nem tudja megcsinálni. Az állampolgárnak az értékrendjét és
irányát pedig a politika befolyásolni tudja. Eljött az az idő, hiszen számos olyan
feszültség van, sok tekintetben következmény nélküli országban, hogy sok mindent
meg lehet tenni. Elmondta, példát ő is tudna sorolni, ahol bizonyos jogsértésnek a
problémája vetődik fel, akár vagyoni és egyéb kérdésben is és még lehet, hogy nem is
kellene messze menni. Nem biztos, hogy nekik egymásra kellene mutogatni ebben a
dologban, ha néhány kérdésben végre oda kellene állni és az ország biztonsága, az itt
élők biztonsága érdekében néhány alapértékben megegyezni, s nem a széljárásnak
megfelelően összekacsintani a szélsőségekkel, mert ez nem a törvényességet erősíti,
hanem a mindenkori törvényességet gyengíti. Ebben kérik az együttműködést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes frakcióvezető által
elmondottakra reagálva elmondta, hogy náluk ez nem biztos, hogy így van, de
elfogadta és meghagyta, hogy végigmondja a gondolatait. Felkérte Dr. Vereckei Csaba
rendőrfőkapitányt, hogy a 2008. évi tevékenységről, ami Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a közbiztonságról és a határőrizetről szól, a feltett kérdésekre válaszoljon.

23

Dr. Vereckei Csaba rendőr ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya válaszadását azzal kezdte, hogy a politikai fennhangú részekre helyzeténél
fogva nem nyilatkozik. A körzeti megbízottakkal kapcsolatban jelezte, hogy ez a
tavalyi évnek az adatai, amikor elkészült a beszámoló, ez január hónap második
felében volt, akkor az előző évet érintően ezek voltak az aktuális adatok, azóta ezt a
létszámot teljes mértékben feltöltötték, illetve már felterjesztették Budapestre egy
állománytábla módosítási javaslatot, amiben az van, hogy további 18 fővel kívánják a
körzeti megbízotti státuszok számát növelni a megyében. Ezt a feladatot már
teljesítették, de elmondta, hogy nagyon sokan egy bizonyos varázsszóként kezelik ezt
a körzeti megbízottat és úgy néz ki, hogy ez minden gondra megoldást, vagy minden
problémára megoldást jelentene. Azért ez sokkal összetettebb és minden esetben egy
komoly szakmai konzultáció kellene, hogy megelőzze, mert önmagában az, hogy
nyitnak egy KMB irodát egy településen, az nem fogja megoldani a közbiztonság
problémáját. Különösen úgy, hogy pl. Edelényhez 49 település tartozik, és egyetlenegy
KMB-s sincs az egész Edelényi Rendőrkapitányságon és a legjobban teljesítő
kapitányságok egyike. Ahogy elhangzott az év rendőre is pl. onnan került ki. Lehet
úgy is közbiztonságot magas színvonalon garantálni, hogy nincs KMB-s szolgálat, ez
mindig a terület és a személyi adottságoknak megfelelően kell eldönteni. Elmondta,
hogy egy óriási hibát vétett a beszámolóban, ha valóban nem tettek említést a
polgárőrökről, ezért nyilvánosan megkövetett minden polgárőrt különösen Csóra
György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnökének címezve ezt.
Mentségül elmondta, ami nem magyarázat a mulasztásra, hogy ez annyira egyértelmű
és egyöntetű dolog, hogy lehet, ezért maradt ki mert teljesen természetesnek veszik.
Valójában a Magyar Polgárőr Mozgalomnak a bölcsője Borsod-Abaúj-Zemplén
megye. Itt van a legtöbb polgárőr és itt teljesítik a polgárőrök a legtöbb szolgálati órát
az ország összes megyéje közül. A legnagyobb segítséget tőlük kapják és napi
kapcsolatban vannak. A főkapitányság objektumában van a megyei vezetésnek egy
irodája, ahol rendszeresen nemcsak, hogy szakmai konzultációkat tartanak, hanem
szolgálatot szerveznek. Az idén célul tűzték ki azt, hogy megháromszorozzák az
együtt közösen eltöltött szolgálati órák számát, nem azt kérik, hogy a polgárőrök
háromszor annyit vegyék igénybe a szabadidejüket, hanem hogy közösen lássanak el
sokkal több szolgálatot. Egyrészt így meg tudják sokszorozni a rendőri jelenlétet,
hiszen több helyszínen tudnak megjelenni, másrészt a polgárőrök is egy fokozottabb
jogi és fizikai védelmet és egy fokozottabb intézkedési lehetőséget kaphatnak, mint a
rendőr támogatói. Ebben nagyot hibáztak, ezért vállalja is a felelősséget és elnézést
kért, ha ez kimaradt. A kamatos pénz nem új keletű dolog és nem is csak BorsodAbaúj-Zemplén megyét sújtja. A bizottsági üléseken mindenütt szóba került ez. Egy
pár évvel ezelőtt szerveztek volna ebben a témában egy országos konferenciát, ami
aztán elmaradt és akkor minden megyéből bekért adatokat ezzel kapcsolatban. Vannak
fertőzöttebb, nagyobb mértékben sújtott megyék, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
legalábbis az eljárási adatok alapján. Elmondta azt, hogy ez nem öndicséret, hogy itt
egy olyan folyamat indult be a tavalyi évben, ami egyrészt országos folyamatokat is
generált, másrészt mind a két módját megragadták az uzsora elleni fellépésnek.
Egyrészt a konkrét büntetőeljárások kapcsán, ahol feldolgoztak ilyen csoportokat
számos kényszerintézkedést alkalmaztak a bíróságokkal és az Ügyészséggel
együttműködve és a közös nyomozócsoport, aminek a tagjai a Nyomozó Ügyészséggel
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együtt hónapokon keresztül vizsgálták ezeket az ügyeket, nagyon komoly
eredményeket értek el. Ennek köszönhető részben, hogy elfogadásra került az új
uzsora tényállás. Egy nagyon támadó jellegű és országosan is ismertté vált
felvilágosító, megelőző programot indítottak be, egyrészt az uzsoranaptárral a
különböző kiadványokkal és ebben a témában megjelent DVD-kel kapcsolatban. Ez is
olyan, ami abszolút úttörő munka és bízik benne, hogy hosszútávon meghozza az
eredményét. A rendőrök elleni támadásokkal kapcsolatban elmondta, még nem
találkozott olyan rendőrrel, aki azért ment volna el a testülettől, mert támadás érte. Aki
eljön rendőrnek és vállalja ezt a hivatást, ezt a szolgálatot és főleg túljut azon a kezdeti
időn, amíg csak ismerkedik a rendszerrel és itt marad, az belekalkulálja a
mindennapjaiba azt, hogy őt támadás éri, erre fel van készülve és ettől nem fél. Több
olyan kollégája van, aki olyan sérülést is szenvedett, hogy akár megnyomorodott, vagy
éppen nagyon magas fokú maradandó egészségkárosodást szenvedett, de ezek a
kollégák nem akartak elmenni, itt vannak a testületen belül, tovább akarnak szolgálni
és megkeresik azokat a lehetőségeket, ahol tudják őket foglalkoztatni. A támadástól a
rendőr nem fél, mert akkor be sem jönne reggel dolgozni. Viszont az biztos, hogy ezek
a támadások elszaporodtak. Ez ellen többféle módon lehet védekezni, egyrészt
képzéssel, felkészítéssel, parancsnoki gondoskodással, parancsnoki védelemmel és a
jogszabályok által adott védelemmel, ami éppen folyamatban van, hiszen egy olyan
törvény-tervezet vitája zajlik, ha jól tudja, amiben az intézkedő rendőrt úgy általában a
hivatalos személyek köréből kiemeli a jogalkotó és egy fokozottabb védelmet ad neki
és az intézkedő rendőrre támadókkal szemben egy fokozottabb joghátrányt helyez
kilátásba, ez az oldala is meg fog valósulni rövidesen. A Miskolcon tapasztalt rémhír
terjesztéssel összefüggésben elég kiterjedt nyomozás indult, ami most is folyamatban
van, ebben konkrét eredményről, az, hogy ez kitől indult, még nem tud számot adni. A
mai világban tetten érni egy telefonszámot rendkívül bonyolult, mert egyrészt
időigényes rengeteg adatot feldolgozni, másrészt pedig semmiféle tájékoztatási
kötelezettség igazából nincs, majdhogynem teljesen anonim módon lehet most már
telefonokhoz jutni, mert ha valaki bemegy a TESCO-ba és 4000,- Ft-ért vesz két
Domino kártyásat, még azt sem kérdezik, hogy ki ő. Itt a felderítési nehézségekkel
szembenéznek. De nem is ez az elsődleges, hogy talán kitől indult, mert lehet, hogy
ennek soha nem jutnak a nyomára, hanem az, hogy ez a folyamat hogy tudott olyan
szintre generálódni, hogy ilyen reakciókat váltott ki. Erre a megfelelő választ
megkeresték, mert két nappal az eseménysort követően egy régiós szintű
megbeszélésre került sor, ahol az országos rendőrfőkapitánytól kezdve az Országos
Polgárőrszövetség elnökén keresztül a megyei polgárőr vezetők, a három megyét
érintően a megyei polgárőr vezetők, illetve ugyancsak a régió kisebbségi vezetői jelen
voltak és egy maratoni konzultáció eredményeképpen megállapodtak abban, hogy
hogyan lehet ezeket a reakciókat megelőzni, illetve olyan mederbe terelni, amelyekkel
ez az önvédelmi reflex kezelhetővé válik a mindennapokban. Az integrációt követően
Mezőkövesd valóban közvetlenül nem részesült plussz létszám bővítésből. Ismételten
azt mondta, hogy a bevetési szolgálat, ami miskolci központtal jött létre, úgy teljesít
szolgálatot, hogy a kapitányságvezetők által előterjesztett igényfelmérést követően
szakmai egyeztetés után mindig elosztják, hogy azok a kapitányságok milyen részben,
vagy hogyan milyen mértékben részesülnek ezekből az erőkből, akik nem
rendelkeznek határterülettel, másrészt amióta a Nyírbátori Készenléti Rendőrségi
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Egység megalakult, azóta előre ütemezetten ő, mint megyei főkapitány igényelhet
hétről-hétre megerősítő erőket. Ezeket a megerősítő erőket mindig úgy vezényelik
szolgálatba, ahogy ezt a kapitányság vezető urak igénylik és ígéri, hogy a turisztikai
igényben szezonhoz kötötten, azok a területek meg lesznek erősítve, ahol fokozott
rendőri jelenlétre lesz szükség. Az, hogy milyen a képzése a rendőröknek, úgy
gondolja, hogy megfelelő, lehet, hogy még talán túlképzettek is egy kicsit, mert két
éves az alapiskola is. A Rendőrtiszti Főiskoláról és a Szakközépiskolából kapnak
kollégákat. Úgy, hogy az utcáról betéved egy civil ember, úgy igazából nincs is
lehetőség mai körülmények között rendőrré válni. A szakmai felkészítés az
mindenféleképpen meg van. A létszámkeretek rendőri szervek és munkáltató
szempontjából mindig olyanok, hogy mindig el tudnának képzelni több rendőrt, de
azért az átlagos fluktuációt, azt pótolja és megfelelő színvonalon folyik ez a képzés,
ezt természetesen szakmai fórumok folyamatosan vizsgálják és kezelik. Elmondta,
hogy 2008-ban sem szakközépiskolást, sem főiskolást nem tudtak fogadni. Ilyenre
nem volt lehetőségük, viszont az idei évben ez megváltozott és elérték azt, hogy 26 fő
fogadására kaptak lehetőséget, ami megyei szinten egy jelentős eredmény, főleg, ha
azt nézik, hogy az ország más területein is hasonló problémákkal küzdenek és ebből a
szempontból most talán egy kicsit privilégizált helyzetbe kerültek. Elvonásokról nem,
hogy nem esett szó, hanem eddig az idei eltelt időszakban a feladatokhoz és a változó
prioritásokhoz kapcsolódóan plussz forrásokat kaptak és bízik benne, hogy ez meg is
marad. Szó nem volt elvonásról és nagyon csodálkozna, hogy ha ilyen bekövetkezne,
hiszen mindenki minden fórumon elismeri és mindenkinek elemi érdeke az, hogy ez a
rendőrség tudja azt a színvonalú biztonságot garantálni, amit elvárnak tőlük és ennek
bizony költségei vannak, mert a biztonság az egy drága dolog. A romák elleni
támadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetben van, egyrészt
sokkal többet tud, mint amit itt most mond, de nem szeretné a nyomozást sérteni. A
nyomozást országosan és egyöntetűen központilag a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.
Tájékoztatást kap erről, azért, hogy a megyei feladatokat ehhez tudja rendelni és
koordinálni. Bár a nyomozást nem ők vezetik és folytatják, részt vesznek benne. Van
egy saját külön nyomozócsoportjuk, akik mindennap feldolgozzák az érkező
információkat, illetve a feladatokat mindig soron kívül végrehajtják. A megye
településeit ebből a szempontból őrzik, erre elkészítettek egy komoly intézkedési
tervet, ami nagyon sok embert, túlórát és pénzt felemészt, de erre a feladatra semmi
nem drága. Ez ma a magyar rendőrség elsőszámú prioritása, ezt a bűnügyet fel kell
deríteni. Meggyőződése az, hogy ez lassan már a rendőri vezetésnek egy létkérdés is,
és nem ez a legfontosabb, nem az ő beosztása, hanem az, hogy egyszerűen a
társadalomnak és a rendőrségnek is szüksége van rá, hogy ezt a bűncselekményt
felderítsék, mert ez olyan folyamatokat indított be és olyan indulatokat generál,
amelyek egy rendkívül veszélyes helyzetet idéztek elő, akár az önvédelmi reakciókat
tekintik, akár a további veszélyhelyzeteket. Itt volt természetesen falsriasztás is.
Minden egyes ezzel kapcsolatos bejelentésre azonnal reagálnak és ebben kért
segítséget, hogy pl. falsriasztások ne jöjjenek, mert esetleg nem fognak tudni odaérni
időben, akkor amikor tényleg szükség lesz rá. De az élet bebizonyította, hogy amikor
el kellett rendelni ezt a fajta zárást, itt 5 és 10 perc közötti idő intervallumban most
már rutinszerűen tudják a teljes megyét zárni és minden egyes ilyen zárás alkalmával,
ha nem is a gyilkosokat, de pl. orvvadászokat fogtak. Most hajnal 2.30 órakor a Tisza
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gáton lopakodó orvvadászokat ez a zárás eredményesen elfogta, vagy Edelény
területén, Szendrőlád mellett az erdőben rapsickodókat elfogta. Az élet az
bebizonyította és produkálta, hogy a terveik működőképesek és a valóságban is meg
tudják oldani ezeket a feladatokat. Eddig még sajnos nem az igazi gyilkosok kerültek a
hálójukba, de úgy gondolja, hogy a felkészültségüknek és ilyen irányú
erőfeszítéseiknek is köszönhető az, hogy nem itt a megyében történt ez az utolsó két
tragédia. Véli és bízik benne, hogy talán az erőfeszítéseik is hozzájárulnak ahhoz,
hogy itt egy kicsit nagyobb védelemben lehet részük a veszélyeztetett településeknek.
Hozzátette, hogy most már 100 fős ez a nyomozócsoport és 50 millió forint a
nyomravezetői díj. Ha valakinek eddig volt valami információja és kétsége, hogy
megtegye-e, szerinte ez most már motiválja, de jönnek is a bejelentések folyamatosan
és kivétel nélkül mindegyiket leellenőrzik. El kell tudni fogadni a szakmai vezetésnek
azt, hogy nem tudnak nagyobb léptekkel haladni, mert ez egy rendkívül szövevényes
ügy. Azt, hogy meddig tudják ezt az emberekkel elfogadtatni és megmagyarázni nekik,
ez egy sokkal nehezebb kérdés. Itt van rendkívül nagy jelentősége annak a közvetítő
szerepnek és annak a munkának, amit a vezetők tudnak a velük kapcsolatos
együttműködés során kifejteni és a képviselők feladatai napról-napra nőnek. Azzal
kapcsolatban, hogy Ároktő kapcsán sok a vagyon elleni bűncselekmény és milyen
tevékenységet fejt ki a kapitány úr, vagy a kapitányság, elmondta, hogy az emberektől
folyamatosan hallja és meggyőzték róla különböző lakossági fórumokon, testületi
üléseken, közmeghallgatásokon, hogy őket most már nem az érdekli igazán, hogy 100ból hány tettest fognak el, hanem, hogy miért történik meg az a bűncselekmény, ami
megtörténik. Az emberek számára sokkal fontosabb a megelőzés, mint az eredményes
felderítés, mert az már csak az esemény után történő reakció. A megelőzésre legalább
olyan hangsúlyt kell kifejteni, mint a felderítésre. Örül, hogy ezzel kapcsolatosan
Vargáné Kerékgyártó Ildikó képviselő megerősítette, mert akkor van értelme ennek is.
A rendőrök és a polgárok közötti együttműködésről elmondta, ha tényleg megvalósul,
hogy egyre szorosabb lesz, akkor sok minden, amiben igyekeztek meghallgatásra talál.
Másrészt a vezető kollégái ezek szerint megszívlelik azokat az utasításokat, amit
feléjük közvetít. Nem tudja, van-e máshol az országban ilyen. Tavaly kb. ilyenkor
elrendelte a kapitányoknak, hogy nem szeretne olyat tapasztalni, hogy valaki, akár egy
képviselővel, testületi taggal, vagy polgármesterrel is, csak akkor találkozik, amikor a
beszámolóra meghívják őket, és ott szembesülnek azzal, hogy mennyiféle gond,
probléma volt. Náluk van egy bizonyos rend, fegyelem és, hogy ennek nyomatékot
adjon, elrendelte, hogy minden negyedév első hetében írásos jelentést terjesszenek be
a kapitányok hozzá, ahol számot adnak arról, hogy az előtte való negyedévben a
polgármesterekkel, képviselőkkel hányszor, hol, milyen fórumon találkoztak.
Legalább egyszer mindenkivel kell, hogy konzultáljon és kapcsolatba lépjen. Úgy
látszik, hogy ez működik, mert kölcsönösen alakítja mindkét fél a másikat és ez az
együttműködés csiszolni fogja majd azt a végterméket, amit elő fognak állítani és
akkor talán megvalósul az, hogy a közbiztonság egy kollektív termék lesz. Ebben
nekik az igazi felelősségük az, hogy ezt koordinálniuk kell, az élére kell állniuk és
szakmailag irányítaniuk kell, de egyedül nem képesek megbirkózni. Megköszönte,
hogy ha van ilyen reakció és ilyen folyamat. Ezek ellen az erőszakos
bűncselekmények ellen nincs fontosabb, mint hogy fellépjenek és meg fogják az
elkövetőket. Valóban szolgáltatniuk kell, minden szava ezt igazolta és erre törekszik és
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néha ha bizonytalan, akkor ezek a reakciók megerősítik abban, hogy lehet, hogy jó
vezetői döntéseket is sikerül kitalálni, hozni és ha esetleg a kollégáiban kétségek
merülnének fel néha, akkor itt most a képviselők erősítik meg abban, hogy márpedig
ezt végre kell hajtani és meg kell tenni. Azt kérte a közgyűlés tagjaitól, itt már lassan a
politikai részre sodródva, hogy védjék meg őket. A rendőrségnek az árt a legtöbbet és
nekik az hozza a legtöbb kárt, ha joggal, vagy igaztalanul, de támadásoknak vannak
kitéve, elbizonytalanodik a rendőr és nem fogja tudni, hogy mit csináljon, hol találja
meg a helyét itt a mai világban vagy ebben a rendben. Védjék meg őket, a
képviselőkön, a megye lakosságán múlik és ígéri mindannyiukért dolgoznak és nem
számít semmiféle egyéb paraméter, a rendőrség politikamentesen és
elfogultságmentesen látja el a feladatát. Ha így közelítenek hozzájuk, akkor
majdhogynem egy ideális állapot fog eljönni előbb-utóbb. A jelenlegi feltételrendszer
alakítása a szakmai észrevételeiken túl, kívül esik a hatókörükön, de azt ígéri, hogy
ennek a jelenlegi feltételrendszer valamennyi eszközével élve és a végső határáig
elmenve minden erejükkel azon fognak dolgozni, hogy a lehető legnagyobb
biztonságot nyújtsák. Azt is tapasztalta többször, hogy ha nem is sikerült mindig,
minden ügyben vagy mindig minden problémával kapcsolatban világraszóló
eredményeket produkálni, de az emberek azt tapasztalták és azt látták, hogy ők minden
igyekezetüket odatették, akkor azt is megköszönték és azt is értékelik. A fegyveres
biztonsági őrséggel kapcsolatban elmondta, hogy ügyfélforgalmat ők nem
bonyolítanak le, ők nyitják a kaput, bebocsátják az épületbe az érkező ügyfelet, de az
ügyfelet meghallgatni már az ügyeletes fogja, vagy az adott feladattal megbízott
nyomozó vagy egyéb kolléga. Nem fogadnak panaszosokat, ők csak a fizikai
biztonságot garantálják, egyébként egy rendkívül hosszú kiválasztási folyamat
eredményeképpen iskolázták be őket. Felvették a kapcsolatot a két regionális
munkaügyi központtal és az általuk rendelkezésükre bocsátott lista alapján egy
hosszadalmas procedúra végén választották ki az alkalmas jelölteket, hiszen itt
fegyveres szolgálatot látnak el. Átestek egy nagyon szigorú pszichológiai rostán, ahol
volt olyan megye, ahol 100-ból 90 embert kiszűrtek, nem adnak fegyvert olyannak a
kezébe, aki erre nem alkalmas. Volt egy általános intelligencia teszt, egészségügyi
alkalmasság és fizikai alkalmasság mérése is, majdnem olyan, mintha rendőröket
vettek volna fel és lehet, hogy néhányuk számára meg is nyílik majd a későbbiekben
az a lehetőség, hogy ha olyan módon látják el a szolgálatot és olyan paraméterekkel
rendelkeznek, akkor akár eséllyel pályázhatnak arra is, hogy hivatásos rendőr legyen a
későbbiekben belőlük. Az, hogy a politika partner-e vagy nem. Arról tud csak
nyilatkozni, amit itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tapasztal és kap a közgyűlés
tagjaitól, hogy itt irigylésre méltó módon partner a politika. Máshol főkapitány társai
néha azt is mondják, hogy de jó helyzetben van, de jó lenne ha úgy lenne. Hozzátette,
hogy személy szerint soha nem volt kitéve politikai támadásoknak semmilyen irányból
és az általa vezetett szervezet sem, ezt nagy tisztelettel megköszönte és elmondta, hogy
itt neki a képviselők által képviselt bármilyen politika, partner és azt tapasztalta a
bizottsági meghallgatásokon, illetve itt is, hogy a közgyűlés tagjai mindannyian azt
kívánják elérni, hogy a biztonság és a megye biztonsága legyen nagyobb és ennek
érdekében hangzottak el mindazok a nyilatkozatok, amelyek a munkájukat
minősítették. Köszönetet mondott valamennyi önkormányzatnak és valamennyi
társszervnek, a Polgárőrséget ismételten kiemelve, ami úgy gondolja, hogy magától
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értetődő és a közgyűlés tagjainak is valamennyiüknek, mert ez nem a reklám és a
szokásos szlogen, de valószínű, hogy képtelenek lennének a feladataik ellátására, ha
nem ilyen környezetben és nem ilyen támogatottsággal végezhetnék a dolgukat.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dr. Vereckei Csaba
rendőrfőkapitánynak a feltett kérdésekre adott válaszait. Elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a Megyei Önkormányzat és a Megyei Rendőr-főkapitányság között az
együttműködés kiválóan működött, reméli, hogy a jövőben is ez így történik majd.
Hozzátette továbbá azt is, hogy szintén jó az együttműködés a Megyei Önkormányzat
és a Polgárőr Szövetség Megyei Szervezete között is. Mindkét frakció és a bizottságok
is támogatták a beszámolót. A közgyűlés tagjai nem tettek fel további kérdéseket a
beszámolóval kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott a beszámolót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy Megyei Rendőrfőkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót a közgyűlés tudomásul
vette. Még egyszer megköszönte Dr. Vereckei Csaba rendőrfőkapitánynak, és az
állománynak az elmúlt esztendei munkát. Jó munkát és egészséget kívánt
mindannyiuknak.

Harmadik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésének teljesítéséről
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent
Fekete Tibor könyvvizsgálót, akitől megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Nem volt.
A beszámolót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság,
a Kisebbségi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, az Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a
közgyűlésnek.
A beszámolót a Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta, de 3 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében nem kapott többségi támogatást a bizottságtól.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a 2008. évi beszámolóval kapcsolatosan.
Elmondta, hogy 47 milliárd forintos bevételből gazdálkodott az elmúlt évben a Megyei
Önkormányzat, ennyi az összbevétel, saját bevételeik 108%-ra teljesültek az elmúlt
esztendőben. Illetékbevétel emelkedés volt az elmúlt esztendőben, az idei esztendőnek
vélhetően lesz egy csökkenése. Az eredményeikből hiányzik a vagyonértékesítésből
származó bevétel, ez nem teljesült. A kiadásokra vonatkozóan elmondta, hogy a
szakmai részen kívül a pénzügyi rész is teljesítette mindazt a feladatát, ami a
biztonságos működés feltételeit biztosította az intézményeikben. A fejlesztési
feladatok között az elmúlt esztendőben fejeződtek be olyan beruházások, amelyek még
az előző esztendőből, illetve az előző ciklusból származó fejlesztések voltak.
Megköszönte az akkori és a későbbi testületnek azt, hogy ezeket a munkálatokat pénz
elnyerésében, illetve a kivitelezésben tudta segíteni.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 10 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2009. (V. 5.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi zárszámadásának elfogadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének végrehajtását
47.229.597 eFt bevétellel,
(1., 3.1. sz. melléklet)
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42.839.889 eFt kiadással,
(2-5. sz. melléklet)
4.271.708 eFt tárgyévi pénzmaradvánnyal, ( 7.sz.melléklet)
117.993 eFt tárgyévi vállalkozási eredménnyel ( 7.sz.melléklet)
hagyja jóvá.

2. §
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
− a megyei intézmények fenntartására,
működtetésére, felhalmozására
(3.2. sz. melléklet)

39.266.538 eFt

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

Hitel és kötvény kamat

826.062 eFt
2.374.146 eFt

9.765 eFt
10.266 eFt
353.112 eFt

összeggel hagyja jóvá.
3. §

Céltámogatás maradvány
1.967 e Ft
A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés
felhatalmazza elnökét.
4. §
Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a
9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmény
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kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet
szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes
körű vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet
szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
5. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának
elfogadásáról szóló 6/2008. (IV.25.) rendelet,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
szóló 1/2007. (II.23.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 14.) rendelet,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IV. 25.) rendelet,
e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VI. 27.)
rendelet,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (IX. 8.) rendelet,
g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IX.11.) rendelet.
h) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 19/2008. (XII.20.)
rendelet.

Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet
módosítására
Az előterjesztést az az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság,
a Kisebbségi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, az Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és
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Gyermekvédelmi Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a
közgyűlésnek.
Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta, de 3 igen szavazattal, 3
nem szavazat ellenében nem kapott többségi támogatást a bizottságtól.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatosan. Farkas Félix
képviselőnek adta át a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy a 2009. évi
költségvetés tárgyalásakor a Kisebbségi Bizottságot ért költségvetési tételnél, mely
szerint a 10 millió forintos keretüket 5 millió forintra csökkentette akkor a testület
azzal a kiegészítéssel, hogy amikor a 2009. évi költségvetés rendelet módosítását
fogják tárgyalni, akkor erre visszatérnek. A közgyűlés egybehangzó szavazatával
mutatta szándékát arra, hogy a mai nappal az 5 millió forint elvett keretet vissza
kívánja adni a bizottság számára. Ezt indítványozta, mert a költségvetés rendelet
módosítása előterjesztésében ez nem szerepel, kérte, hogy ezt az 5 millió forintot a
közgyűlés felhatalmazása alapján a bizottság visszakaphassa.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket. Farkas Félix képviselő kérésére reagálva elmondta, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatban az szerepel, hogy előző nap 16.00 óráig kell
megérkeznie a hivatalba a módosító javaslatnak. Nincs lehetőség a helyben történő
módosító javaslat előterjesztésének. A 2009. évi költségvetést a negyedévenkénti
beszámolóban még módosítani fogják. Kérte, ha a képviselő úr elfogadja, és a testület
támogatja a módosító javaslat megtételét, akkor szavazásra bocsájtja azt. Úgy
gondolja, hogy abban az esetben, ha visszavonja módosító javaslatát, a következő
módosításnál az előterjesztés már eleve tartalmazza azt.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja a közgyűlés elnöke által elmondottakkal egyetértve, a
módosító javaslatát visszavonta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket, így szavazásra bocsájtotta a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítását.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 12 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2009. (V. 5.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.12.) 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 2009. évi
költségvetéséről szóló 5/2009. (II.13.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009.
(II.12.) 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
2009. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

40.748.205 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 2009. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

43.249.275 eFt-ban

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

b)

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

35.905.223 eFt

2.908.197 eFt
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c)

(3)

Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadások
(5. sz. melléklet szerint)
ebből:
Sajómenti és Zempléni TISZK működési és
felhalmozási kiadásai
Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

e)

hitel törlesztés

f)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

3.324.104 eFt

864.899 eFt
11.451 eFt
9.210 eFt
67.200 eFt

1.035.341 eFt
150.000 eFt
885.341 eFt

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 2.501.070 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ötödik napirend: Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott
utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
rendelet megalkotására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak van egy módosító javaslata.

35

Nyitrai Tibor, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja ismertette az Ügyrendi és Jogi
Bizottság módosító javaslatát, amely szerint az intézményi térítési díj a tényleges
önköltség 10%-ában kerüljön meghatározásra. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet
1. §-a a következők szerint módosuljon: „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központban az utógondozói ellátás intézményi térítési díja napi
320,- Ft, havi 9.600,- Ft” legyen.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Szavazásra
bocsájtotta az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványát, amely szerint napi
320,- Ft, az havi 9.600,- Ft a tényleges önköltség 10%-ában kerüljön meghatározásra
az emelés mértéke.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 30 igen, 12 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító
indítványát elfogadta.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a módosított
rendelet-tervezetről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 30 igen, 13 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
módosító indítvánnyal együtt a rendelettervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2009. (V. 5.) számú rendelete
a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott
utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díjról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben
foglalt felhatalmazás alapján az utógondozói ellátás intézményi térítési díjáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központban az utógondozói
ellátás intézményi térítési díja
napi 320 Ft, havi 9600 Ft.
2. §
(1) E rendelet 2009. szeptember hó 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2008. (VI. 5.) rendelete.

Hatodik napirend: Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratainak felülvizsgálatára és módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintettek hozzájárultak a
nyilvános üléshez.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 30 igen, 12 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
30/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing
és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a KULCS-TOUR BorsodAbaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjaként megválasztott
Farkas László (an.: …), … alatti lakos neve a Társaság alapító okiratában
tévesen, „Fazekas László” néven került beírásra, ezért az Alapító Okirat 16.1.
pontja második bekezdésének első sorát a következők szerint módosítja:
„Név: Farkas László (an: …)”
2.) A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2009. május 01-től 2010. május 31.
napjáig megválasztja Dr. Tóthné Szémán Anna, an.: …, reg. szám: 001757, …
sz. alatti lakost és a Társaság Alapító Okiratát a 17. pontot megelőzően, a
következő 16/A ponttal kiegészíti:
„16/A. KÖNYVVIZSGÁLÓ:
A Társaság könyvvizsgálója
Név: Hiteles Audit 2000. Kft.,
Cg. szám: 05-09-007200
Könyvvizsgálói reg. szám: 001418
Székhelye: …
Személyes közreműködő könyvvizsgáló:
könyvvizsgáló (an.: …)
Könyvvizsgálói reg. szám: 001757
Lakcíme: …

Dr.

Tóthné

Szémán

Anna
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Megbízás ideje: 2009. május 01-től 2010. május 31. napjáig.
A Gt. szerint összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.”
3.)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társaság alapító okiratának
módosításával kapcsolatos okirat-szerkesztés, ellenjegyzés és cégbírósági
bejelentés érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:
Dr. Ódor Ferenc
Határidő: 2009. június 30.

Hetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító
okiratainak felülvizsgálatára és módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és mindannyian elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és
módosítása

A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
Korm. rendelet alapján felülvizsgálta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek
alapító okiratait.
A felülvizsgálat eredményeként a Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek jelenleg hatályos alapító okirata helyett 2009. június 1-jei hatállyal e
határozat 1-52. számú mellékleteiben foglalt alapító okiratokat adja ki.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosítása miatt a
törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg, az
alapító okiratokat az érintett költségvetési szerveknek küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Megyei

Levéltár

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintettek hozzájárultak a
nyilvános üléshez.
Az előterjesztést a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kormos Dénes
képviselőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy Dr.
Dobrossy István igazgató hosszú idők óta irányítja ezt a szervezetet és amellett, hogy
ezt a gyűjteményt, a Levéltárt rendezte, szakmailag nagyon komoly fejlesztések
lebonyolítását is előmozdította és vezényelte. Úgy gondolja, hogy nagyon sokan
ismerik azt a publikációs tevékenységet is, ami a megye és Miskolc történeti
dokumentumainak feldolgozásában tollából megjelent. Frakciójuk és mindannyiuk
nevében köszönetét fejezte ki igazgató úr munkásságáért és elmondta, hogy
reménykednek abban, hogy szakmai munkáját a tudományos tevékenységében a
megye és megyei jogú város és a térség ezután is élvezheti és számíthat rá.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdése a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket. Elmondta, hogy Dr. Dobrossy István igazgató 36 esztendőt töltött
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el a közszolgáltatásban, illetve 16 évet a vezetői pozícióban. Az új Levéltár
megépítésében, az átköltözésben és a berendezésében tevékenyen részt vett. A
közgyűlés nevében köszönetét fejezte ki a közszolgáltatásban kifejtett tevékenységéért
és intézményvezetői munkájáért. Úgy gondolja, hogy Miskolc város is nagyon szépen
tudott profitálni mindabból, amit a Megyei Levéltár tudott az anyagaiból előállítani.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
32/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről szóló
javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A közgyűlés Dr. Dobrossy István, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2009. december 31. napjával
felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontját 2009. május 1.
napjában határozza meg, és nevezettet 2009. június 19. napjától mentesíti a
munkavégzés alól.

2.

A közgyűlés megköszöni Dr. Dobrossy Istvánnak a közgyűjteményi
munkaterületen kifejtett 36 éves tevékenységét és 16 éves intézményvezetői
munkáját.

Felelős:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Határidő:

2009. május 1., illetve
értelemszerűen
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Kilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi
Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintett hozzájárult a
nyilvános üléshez. Elmondta, ahogy azt a közgyűlés tagjai is tudják, átalakításra kerül
a gyermekvédelmi rendszer egy vezetői státusszal, egy piramis jelleggel felépülve.
Az előterjesztést a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a pályázattal és a kinevezéssel kapcsolatosan.
A határozati javaslat elfogadására kérte a közgyűlés tagjait, amely szerint 2009. május
1-jétől határozatlan időre Lukácsné Juhász Máriát bízza meg a Megyei Önkormányzat
a gyermekvédelmi rendszer vezetői központnak az intézményvezetői pozíciójával a
megfelelő javadalmazással, amit a közalkalmazotti rendszer lehetővé tesz.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 2 nem szavazattal, 10
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
33/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Gyermekvédelmi
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

Központ

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására, önálló magasabb vezető munkakörbe
2009. május 1-jétől határozatlan időre
Lukácsné Juhász Máriát
nevezi ki. Illetményét 316 000 Ft-ban állapítja meg.

42

Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. április 30.
2.) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy Lukácsné Juhász Mária részére, írásba
foglaltan, előre meghatározott feladat teljesítése érdekében - tizenharmadik havi
illetmény nélkül számított - tárgyévi illetménye negyven százaléka mértékéig
prémiumfeladatot tűzzön ki.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. május 30.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a Megyei Önkormányzat
az igazgatói feladatok ellátásával Lukácsné Juhász Máriát bízta meg. Jó munkát,
eredményeket és jó egészséget kívánt.

Tizedik napirend: Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői
álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintettek hozzájárultak a
nyilvános üléshez.
Az előterjesztést a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az Edelényi Fogyatékosok Otthona
intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat elbírálásával kapcsolatosan, amely
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
34/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az edelényi Fogyatékosok
Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó
javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Közgyűlés felhívja a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy az edelényi
Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére hirdessen ismételten
pályázatot.
Felelős:
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Tizenegyedik napirend: Javaslat az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és
Betegotthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az érintett hozzájárult a
nyilvános üléshez. Dr. Fejes Gabriella igazgató nyugdíjba vonulásával kapcsolatos az
előterjesztés és a határozati javaslat.
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek, valamint a bizottság köszönetét fejezte ki Dr. Fejes Gabriella
igazgató áldozatos munkájáért.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a Közgyűlés és a Megyei Önkormányzat
nevében is köszönetét fejezte ki igazgató asszony munkájáért. A közgyűlés tagjai nem
tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. A
határozati javaslat elfogadására kérte a közgyűlés tagjait, amely Dr. Fejes Gabriella
igazgató felmentésével, illetve a munka alóli mentesítésével kapcsolatos.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
35/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

és

Betegotthon

igazgatója

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az izsófalvai Pszichiátriai
Szakkórház
és
Betegotthon
igazgatója
közalkalmazotti
jogviszonyának
megszüntetéséről szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés Dr. Fejes Gabriella, az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és
Betegotthon igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyát 2009. december 29.
napjával felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontját 2009. május
1. napjában határozza meg, és 2009. szeptember 1-től mentesíti a munkavégzés
alól.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Dr. Fejes Gabriella hivatástudattal végzett,
eredményes igazgatói munkásságáért.
Felelős:
Határidő:

dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. április 30., illetve értelemszerűen

2.) A Közgyűlés felhívja Egészségügyi Bizottságát, hogy az izsófalvai Pszichiátriai
Szakkórház és Betegotthon magasabb vezetői álláshelyére írjon ki pályázatot,
továbbá kérje fel és hívja össze a pályázatokat véleményező előkészítő bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke
azonnal

Tizenkettedik napirend: Javaslat a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó
Központ Alapítvány kuratóriumába tag delegálására és az Alapító Okirat
módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, az
Oktatási és Sport Bizottság, és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a Gömöri Agrárfejlesztő Alapítvánnyal
kapcsolatosan. Elmondta, hogy ez az, ami kötődik a Putnoki Serényi Gimnáziumhoz
és Bábolnához, egy kicsit a Megyei Önkormányzathoz is. Köszönetet mondott Csáki
Imre munkájáért, aki hosszú esztendőkön keresztül volt ennek az alapítvány
kuratóriumának tagja.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 13
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy ezt a kuratóriumi
kiegészítést és az alapító okirat módosítást nem fogadta el a közgyűlés.

Tizenharmadik napirend: Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok
2008. évi ellátásáról, a szervezeti átalakítás helyzetéről, javaslat az aktuális
intézkedések megtételére, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok
igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kormos Dénes
frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy korábban
már jelezték a gyermekvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatos észrevételeiket. Ez
az anyag ilyen szempontból úgy tekinthető eklektikusnak, hogy vannak olyan
intézkedések és olyan tervezetek, amelyek jók és előremutatóak, akár a nevelőszülői
hálózat fejlesztése, illetve a speciális ellátások megerősítése, ami szakosított ellátásban
mindenképpen fontos. Az, amit elnök úr is jelzett az intézményvezetői megbízásnál,
hogy egy piramis rendszerű szervezet jön létre, sehol a világban, ahol ilyen ellátó
rendszereket működtetnek, sehol nem piramiselven szerveződőek ezek, hanem hálózati
rendszerben szerveződnek. Pontosan azért, mint amit helyesen mond maga az
előterjesztés első részében a téma indoklásaként, hogy a megyei ellátórendszer
terheltségét és feladatrendszerét nagymértékben meghatározza az alapellátó rendszer
állapota. Ha sikerült volna kihasználni egy térségi felépítésű gyermekvédelmi
ellátórendszerben rejlő lehetőségeket és közvetlenül szakmai segítséggel közösen
dolgozva az alapellátásokban akár programokat, forrásokat behozni és ilyen hálózatot
kialakítani, ez nagymértékben segítette volna a megyei ellátórendszert is. Ennek a
hálózatnak, ami egyébként a világban, ahol jól működik, - számos európai példa van mindenütt így működik, ezt meg tudta volna erősíteni. Látják, hogy egy másfajta irány
van, a pénzügyi kényszer problémáját nem vitatva, mert nyilvánvalóan vannak ilyen
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kényszerek mindig ilyen jellegű intézkedésekben és együttesen jelezve azt is, hogy
vannak az előterjesztésben jó irányok, ezért tartózkodni fognak a szavazásnál.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kormos Dénes frakcióvezető
szavaira reagálva elmondta, hogy nem vitatja a jó szándékot a hozzászólásban, hiszen
ezen témakörnek az elmúlt időszakban is felügyelője, illetve alakítója volt. Elmondta,
alapdologként mindannyian az kívánják, hogy a gyermekvédelemben a
lehetőségeikhez képest a legjobbat nyújtsák a gyermekeknek. A folyamatos
forráshiány jelenti a problémát, amivel kénytelenek számolni, és sajnos mindannyiuk
életét, nemcsak azokét, akik az ellátásért felelősek, hanem akik az ellátást kapják,
azoknak az életét is befolyásolja. Az is egy alapelv, amelyben egyetértenek, hogy a
családoknál való nevelés lenne a legjobb törekvés a rendszerben. Azon belül, hogy
milyen úton indulnak el, ebben lehetnek egymás között különbözőségek. Reméli, hogy
az eredmények mindannyiuknak az elképzeléseit oly értelemben vissza fogják
igazolni, hogy ez a rendszer meg tudja adni azt a támogatást, illetve azt a szeretet,
amire szüksége van ezeknek a gyermekeknek a felnövekedéshez, és a pénzügyi
biztonságot is megadja. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy először a rendelet-tervezetről,
majd azt követően a határozati javaslatról szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal, 11
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2009. (V. 5.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételéről szóló
6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet
módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételéről szóló – 9/2004. (VI. 3.), 10/2005. (VI. 30.),
10/2006. (V. 25.), 9/2007. (V. 31.), 11/2008. (V. 29.) és a 20/2008. (XII. 20.) számú
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rendeletekkel módosított – 6/1998. (V. 1.) Kgy. számú rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész kiegészül a „megyei
jogú város kivételével” szövegrésszel a következők szerint: A Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény ellátási területe
– a megyei jogú város területének kivételével – a megyére terjed ki.
2. §
A Rendelet III. fejezete címében és 3. § (1) és (2) bekezdéseiben valamint a 7. § (2)
bekezdésében az „intézmények” szövegrész helyébe „intézmény” szövegrész lép.
3. §
A Rendelet 7. § (4) bekezdésében törlésre kerül „ és a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat feladatait ellátó intézmény vezetőjének” szövegrész az alábbiak szerint:
„Az intézmény felelős vezetője e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adatszolgáltatást
köteles elektronikus úton teljesíteni a fenntartónak.”
4. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

5. §
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.
6. §
E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a határozati
javaslatról szavazzanak.
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2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
36/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a gyermekvédelmi
szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra tárgyú előterjesztést.
A Közgyűlés megállapítja, hogy az ellátás szakmai feltételeinek javításával a Megyei
Önkormányzat eleget tesz a jogszabályban előírt feladatainak, biztosítja a beutalt
gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, különleges, speciális és utógondozói
ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a Gyermekvédelmi Szakértői
Bizottság működtetését.
A Közgyűlés a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai követelményeknek megfelelő
működése érdekében szükséges aktuális feladatokat az alábbiakban határozza meg:
1. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját, hogy gondoskodjon a befogadó otthon, a szakértői Bizottság valamint
a speciális hivatásos nevelőszülők szakemberekkel (pszichológussal, fejlesztő
pedagógussal) történő megerősítéséről.
Felelős:

az intézmény igazgatója

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos
2. A Közgyűlés a sikeres nevelőszülőhöz helyezés érdekében indokoltnak tartja a
nevelőszülői hálózat 100 férőhellyel történő bővítését.
3. A gyermekek jogaira figyelemmel a nevelőszülői hálózatban is biztosítani kell az
ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a speciális ellátási igényű gyermekek
családban történő nevelkedésének lehetőségét. Ennek érdekében gondoskodni
szükséges az ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak befogadására és a speciális
ellátási igényű gyermekek nevelésére alkalmas nevelőszülők működéséhez
szükséges feltételek biztosításáról. Folytatni kell az ideiglenes hatályú
elhelyezettek fogadását vállaló nevelőszülők kijelölését és a speciális hivatásos
nevelőszülők képzését.
4. A gyermekvédelmi személyes gondoskodás kínálatának bővítésével gondozási
helyet szükséges kialakítani azon magatartásproblémával küzdő gyermekek
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részére, akiknek szükséglete közelíti a speciális ellátási igényű gyermekekét, de
nem minősülnek annak, illetve ilyen értelmű szakértői véleményük nincs.
5. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek önállóvá válásának elősegítése
érdekében további külső férőhelyek kialakítása szükséges az alábbiak szerint:
- 12 fh. Alsózsolca, Kossuth u. 149.
- 6 fh. Hernádvécse, Béke tér 7.
- 6 fh. Miskolc, Fülep J. u. 11.
6. Megfelelő intézménytípus hiányában a halmozottan problémás, orvosiegészségügyi esetnek minősülő gyermekek ellátása, a kamaszkorú fiatalok
neveltetési gondjainak megoldása a gyermekvédelmi rendszerre hárul. A
gyermekvédelmi szakellátásra kötelezett önkormányzatok összefogásával
kezdeményezni szükséges a szakminisztérium szerepvállalását ezen gyermekek
adekvát ellátását biztosító intézmény kialakításában és működtetésében.
Felelős:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
az intézmény igazgatója

Határidő: 2009. december 31., illetve folyamatos
7. A Közgyűlés felhívja Hivatalát hogy a szolgáltatás iránti igény ismeretében
nevelőszülői hálózat működtetőjének közreműködésével mérje fel a helyettes
szülői hálózat kialakításának feltételeit a nevelőszülői hálózatban meglévő
tapasztalat és kapacitás hasznosítása érdekében.
Felelős:

Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
az intézmény igazgatója

Határidő: 2009. december 31.

Tizennegyedik napirend: Előterjesztés
Területrendezési Terv elfogadásáról

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirend tárgyalásához meghívott
és megjelent vendégeket, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részéről
Magó Erzsébet osztályvezetőt, és Dömötör Tamás tanácsost, valamint Koszorú
Lajost, az M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Kft. ügyvezetőjét és Lázár Tibort a
Környezetterv Kft. ügyvezetőjét, akik dolgoztak a terv kidolgozásában és az
önkormányzat munkáját segítették. Elmondta, hogy a közgyűlés tagjai az előterjesztést
már többször vitatták, illetve javaslatokat tettek a módosítására, hogy mit és hogyan
kellene változtatni mindazon elképzeléseken, amit az Országos Területrendezési
Tervből leképezve gondoltak a tervezők a megyében. Ennek több előkészítő fázisa volt
a kistérségekkel, önkormányzati vezetőkkel, szakmai szervezetekkel való találkozások
során, ezek a lehetőségek voltak a helyi akaratoknak a megjelenítésére.
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Az előterjesztést a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták
a közgyűlésnek, az Ügyrendi és Jogi Bizottság is tárgyalta, de nem javasolta
elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Magó Erzsébet osztályvezető nem tett szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez. Először
a rendelet-tervezetről, majd azt követően a határozati javaslatról szavaztak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2009. (V. 5.) számú rendelete a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) felhatalmazása és a Területfejlesztésről és
területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) bekezdés
b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvénnyel (továbbiakban: OTrT) összhangban Borsod-AbaújZemplén megyei területrendezési tervéről a következő rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) alkotja.
A Rendeletben bekeretezett kis dőltbetűs szövegrészek nem alkotják e Rendelet részét, azok az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény vonatkozó idézetei

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Rendelet célja
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1. § A Rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások
védelmére, és fenntartható használatára.
A Rendelet hatálya
2. § A Rendelet hatálya Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére
terjed ki.
II. Fejezet
A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE
3. § /1/ A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1:100 000 méretarányban a Rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
/2/ A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási
kategóriák
a) erdőgazdálkodási térség
b) mezőgazdasági térség
c) vegyes területfelhasználású térség
d) városias települési térség
e) hagyományosan vidéki települési térség
f) vízgazdálkodási térség
g) építmények által igénybe vett térség
6.§ (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
nem jelölhet ő ki;
c) vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével
lakóterület kijelölhető;
d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni .

/3/ Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét
és az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények elhelyezkedését az 1. számú
rajzi melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását
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pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ A térségi szerkezeti terven nem szereplő, külön jogszabályban meghatározott
térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények területi
elhelyezése a területrendezési tervbe történő beillesztéssel az állami főépítész térségi
területfelhasználási engedélye alapján történhet.
III. Fejezet
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK
4. § /1/ A megye Térségi Övezeteinek területét M=1:100 000 méretarányban a
Rendelet 3. számú mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint
a) Magterület övezete (3.1 melléklet)
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön
jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával —
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a
tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények
megőrzését és ezek követelményeit .
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.

b) Ökológiai folyosó övezete (3.1 sz. melléklet)
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja .
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a
külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával –
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető
el.
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(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.

c) Pufferterület övezete (3.1 sz. melléklet)
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet
ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét,
valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete (3.2 sz. melléklet)
13/A.§ Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhető ki.

e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete (3.2 melléklet)
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési
hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

f) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.2 sz. melléklet)
19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki.

g) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.3 sz. melléklet)
14. § Az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítási
célját a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében, a települések helyi tájrendezési
szabályainak, vagy a helyi településrendezési eszközök figyelembevételével kell meghatározni.

h) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.3 sz. melléklet)
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek
újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési
eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.

i) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.4 sz. melléklet)
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és
megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési
övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását
nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellen őrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
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(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával —
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni.

j) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.4 sz. melléklet)
21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység
jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében
csak olyan területfelhasználási egység jelölhet ő ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott
látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával –
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni
a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a
helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

k) Világörökség és világörökség várományos terület övezete (3.5 sz. melléklet)
22/A. § (1) Világörökség és világörökség várományos terület övezetben a területfelhasználás
módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal.
(2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek területe nem bővíthető.
(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi
értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell
elhelyezni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a
világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve
a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.

l) Történeti települési terület övezete (3.5 sz. melléklet)
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a
településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket – különösen a történeti
településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem
alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét – foglalja magában.
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a
településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését,
illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet,
településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építésiműszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.

m) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3.6 sz.
melléklet)
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15.§ A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

n) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (3.7 sz.
melléklet)
16.§ Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül
keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell. (Lásd 5.§)

o) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3.8 sz. melléklet)
16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat
megállapítani.

Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület településrendezés eszközeiben történő
kijelölése és szabályozása során figyelembe kell venni, hogy
a) az OTrT 17. § /6/ bekezdése szerint magterület övezetében
b) az OTrT 18. § /5/ bekezdése szerint ökológiai folyosó övezetében
c) az OTrT 22/A. § /2/ bekezdése szerint világörökség és világörökség
várományos terület övezetében
új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek területe nem bővíthető.
p) Együtt tervezhető térségek övezete (3.9 sz. melléklet)
16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok
településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához – törvényben
meghatározott – közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek.
(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az
érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el.

q) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek övezete (3.10 sz. melléklet)
16/C § (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni
16/C § (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

r) Honvédelmi terület övezete (3.10 sz. melléklet)
27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

s) Rendszeresen belvízjárta terület (3.11 sz. melléklet)
23.§ A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek
készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni
kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben
meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhetők ki.
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t) Nagyvízi meder övezete (3.12 sz. melléklet)
24. § Nagyvízi meder övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

u) Földtani veszélyforrás területének övezete (3.13 sz. melléklet)
25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a
település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény
alapján jelölhető ki.

v) Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete (3.14 sz. melléklet)
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan
területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési
szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét
csökkenti.

w) Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete (3.15 sz. melléklet)
27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan
területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési
szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét
csökkenti.

5. § Az OTrT 16. § alapján a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének
övezetében a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) Az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított
szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. Amennyiben meglévő
hálózat befogadója az övezeten belül található, akkor a hálózat üzemeltetőjét
kötelezni kell az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelmények
betartására.
b) Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett
szennyvíz akkor vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó
szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel.
6. § Az egyes települések 3.1-3.15 számú melléklet szerinti övezetekkel való érintettségét a
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. § Települési térség területének kell tekinteni a Rendelet hatályba lépése előtt
érvényben lévő településrendezési tervekben meghatározott belterület és az ahhoz
közvetlenül kapcsolódó, vagy azzal szerves egységet képező, jellemzően beépítésre
szánt területek együttes területét. Településrendezési terv hiányában települési
térségnek kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterületet, az ahhoz
szervesen kapcsolódó művelésből kivett és jogszerűen beépített területeket, továbbá az
önálló belterületként nyilvántartott lakott helyeket.
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a határozati javaslat elfogadására kérte a
közgyűlés tagjait.
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
37/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési irányelvek, ajánlások és
intézkedések
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Közgyűlése megtárgyalta Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye
Területrendezési
Terv
felülvizsgálatára
vonatkozó
előterjesztés
Területrendezési irányelvek, ajánlások és intézkedések dokumentumot és az alábbi
döntést hozta:
1. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési
irányelvek, ajánlások és intézkedések dokumentumban foglaltakkal.
2. A Közgyűlés javasolja, hogy a települési önkormányzatok a településrendezési
terveik kidolgozásánál vegyék figyelembe a területrendezési irányelvekben,
ajánlásokban foglaltakat, különös tekintettel az abban meghatározott
területfelhasználási egységekre vonatkozó irányelveket, a térségekre vonatkozó
ajánlásokat, az országos és térségi övezetekre vonatkozó -, valamint a sajátos
megyei térségekre vonatkozó részletes ajánlásokat.
3. A települési önkormányzatok megbízásából készülő településrendezési tervek
véleményezése során az irányelvekben és ajánlásokban megfogalmazottakat a
megyei főépítész vegye figyelembe.
4. A Közgyűlés az intézkedések munkarészben megfogalmazott feladataival
egyetért, és a pénzügyi lehetőség figyelembe vételével, éves ütemezéssel
beépíti a Közgyűlés munkatervébe.
5. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területrendezési Terve, benne az irányelvek, ajánlások és intézkedések
munkarésze is kerüljön fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
honlapjára.
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6. A Közgyűlés a települési önkormányzatok saját hatáskörébe tartozó
településrendezési tervének készítéséhez, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területrendezési Terv dokumentációját – CD adathordozón – a települési
önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.
7. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervének
dokumentációjáról készült CD adathordozót megküldi minden, a
véleményezésben részt vett szervezet részére.
8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatához –
az Országos Területrendezési Tervvel történő harmonizáció megteremtése
érdekében – a Közgyűlés költségvetésében 5 évenként pénzügyi fedezetet
biztosít.
Felelős:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Iván Zoltán, megyei főépítész
Határidő: folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezetet és a határozati javaslatot is elfogadta. Megköszönte mind a minisztériumi
támogatást a munka során, mind pedig azt a munkát, amit felvállaltak a tervezők.
Megköszönte továbbá Iván Zoltán megyei főépítésznek is a munkáját. Elmondta, hogy
reméli azt, hogy az életben is jól fog szerepelni ez a rendezési terv a megyében. Fejér
megye az első és Borsod-Abaúj-Zemplén megye a második, aki elfogadta a megyei
rendezési tervet.

Tizenötödik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
Közalapítvány 2008. évi munkájáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Gál Jánost, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnökét
és megkérdezte van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt. Az előterjesztést az Oktatási és
Sport Bizottság tárgyalta, kérte a bizottság véleményének ismertetését.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
mindössze annyi kiegészítést tettek a bizottsági ülésen, hogy a 3. oldalon az
előterjesztésben jól látható, hogy a közalapítványnak a forrásai milyen jelentős
mértékben csökkentek az elmúlt időszakban. Már 2008-ban is kb. a fele volt az előző
évinek, ezért néhány feladatról, amit korábban támogatott a Közalapítvány sajnos le
kellett mondani, szűkíteni kellett a pályázati kiírásokat. De az igények azt jelzik
továbbra is, hogy a közoktatásnak erre a forrásra nagy szüksége van és nem
helyettesítődött más eszközökből ezeknek a területeknek a finanszírozása. Előrevetíti a
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beszámoló azt is, hogy 2009-re mindössze 42 millió forint áll majd a Közalapítvány
rendelkezésre a Megyei Fejlesztési Tervben megfogalmazott közoktatási feladatok
támogatására, ami rendkívül csekély, nagyon nagy gondot fog jelenteni. Több
területen nem fogják tudni támogatni a tevékenységeket. Vannak olyan ígérvények,
hogy más forrásokból fogja pótolni a központi költségvetés ezeknek a területeknek a
támogatását, de jelen pillanatban még nem láthatóak ezek a pályázati források, komoly
gondok lesznek. A 2008-as év döntéseit jórészt szinte teljes konszenzussal hozta a
kuratórium. A szűkülő forrásokat próbálták minél nagyobb egyetértésben és
megfontoltabban szétosztani. A bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló
elfogadását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A közgyűlés elnöke elmondta, úgy látszik, hogy átalakul a rendszer és nem a
Közoktatási Közalapítványon keresztül kívánnak forrásokat juttatni a megye
közoktatásába. Úgy gondolja, hogy ez teljes mértékben igazodik mindahhoz, ami
2006. őszén elhangzott, hogy „nem kell félni, nem a FIDESZ fogja osztani a pénzt”.
Nem a FIDESZ osztja, ez egy közalapítvány, amelynek kuratóriuma van, amely
kuratórium feltehetőleg mindig mindenhol igazodott valahogy a fenntartóhoz. Attól
tart, hogy már senki nem osztja ezt a pénzt. Nem mintha erre a forrásra nem lenne
szükség. A hazai források nem emelkedtek semmivel sem. Az európai uniós források
olyan lassan jönnek, soha nem látottként lehet őket aposztrofálni, ezért öröm, hogy a
Közalapítvány munkája még létezik. Egyéb hozzászólás nem lévén, arra kérte a
közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
38/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2008. évi munkájáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámolót, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
Közalapítvány a beszámolási időszakban pályázati rendszerével segítette a megyei
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közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben
(megyei fejlesztési terv) foglalt feladatok megvalósítását.
2. A Közgyűlés elismeri a kuratórium munkáját, a beszámolót elfogadja, és erről
értesíti a közalapítványt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. május 15.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a kuratóriumnak és Gál János
elnök úrnak az elkészített beszámolót és az elvégezett tevékenységet. Elmondta,
reméli, hogy lesz még alkalom arra, hogy a munkájukról halljanak.

Tizenhatodik napirend: Tájékoztató ”a fogyasztóvédelem munkájának megyei
tapasztalatairól, különös tekintettel a gazdasági válságnak a fogyasztásra
gyakorolt hatásaira”
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirend tárgyalásánál megjelent
előterjesztőt, Dr. Tóth Zsuzsannát, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ÉszakMagyarországi Regionális Felügyelőség Miskolci Kirendeltségének vezetőjét, akit arra
kért, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Tóth Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Magyarországi
Regionális Felügyelőség Miskolci Kirendeltségének vezetője megköszönte azt, hogy
lehetőséget biztosítottak arra a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek, hogy bemutassa a
munkáját. Néhány új irányra hívta fel a figyelmet. Úgy gondolja, hogy az amit az
előterjesztésben leírtak, az legalábbis az ő szempontjukból egyértelműen alátámasztja
azt, hogy a felügyelőség jól és eredményesen végezte azt a munkát, amit a
jogszabályok rábíztak, illetve amit a fogyasztók érdekeinek a védelmében el kell
végeznie. Azzal is tisztában vannak, hogy ezek az adatok nem biztos, hogy
mindenkinek ezt az eredményességet tükrözik. Nyilvánvaló, hogy egy vállalkozó, akit
esetleg több százezer forintos bírsággal sújtott a Felügyelőség, nem ítéli meg olyan
kedvezően a munkájukat, mint az a fogyasztó, akinek az érdekében eljártak és esetleg
tudtak is neki segíteni. Az előterjesztés kitért arra is valamennyire, hogy a gazdasági és
pénzügyi válság milyen hatással van a fogyasztásra. Arra tér még ki, hogy ez a válság
mennyire megváltoztatta a Felügyelőséggel szemben támasztott elvárásokat és
mennyire meg kellett változtatniuk a saját felfogásukat is a munkavégzésük során.
Nyilvánvaló, hogy más a fogyasztóknak is az elvárása velük szemben, más a
vállalkozásoknak is az elvárása. Egyre nagyobb az igény arra, hogy megfelelő
tájékoztatást adjanak a vállalkozóknak is, hogy ki tudják szolgálni a fogyasztók
érdekeit. Nyilvánvaló, hogy elvárják tőlük, hogy ne annyira a magas bírságokkal,
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hanem inkább a megfelelő tájékoztatással tudják a fogyasztók érdekeit szolgálni és
hogy mindenféleképpen az legyen az elsődleges cél, hogy a becsületes munkát végző
vállalkozások megfelelő körülmények között tudják a munkájukat úgy végezni, hogy
a nem megfelelően, a jogszabályok megsértésével munkájukat végző vállalkozásokat
büntessék meg elsődlegesen és ezen a területen minél inkább meg tudják védeni a
fogyasztókat. Elmondta továbbá azt, hogy pontosan ezek a körülmények azok,
amelyek befolyásolják a Felügyelőség munkáját olyan irányban is, hogy új
módszereket vezettek be. Elég nagy sajtóvisszhangot kapott, hogy bemutató
ellenőrzéseket végeznek a Felügyelőségek annak érdekében, hogy mind a két oldalnak,
a fogyasztóknak is és a vállalkozóknak is bemutassák azt, hogy mik az elvárások,
hogyan akarnak ellenőrizni a továbbiakban és milyen követelmények vannak velük
szemben. Kiemelte azt, hogy az előterjesztésben miután ez a tavalyi év adatait
tartalmazza, elég magas a tavalyi évben kiszabott bírság összeg. Ha a tavalyi első
negyedév adatait összehasonlítják az idei első negyedév adataival, akkor gyakorlatilag
a Felügyelőség által kiszabott bírságok összege a felére csökkent. Úgy gondolja, hogy
az amit elmondott, hogy változik a Felügyelőség ellenőrzési gyakorlata, illetve a
szankcionálási módszerei, azt ez az adat alátámasztja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dr. Tóth Zsuzsanna igazgató
szóbeli kiegészítését és arra kérte, hogy ha van kérdés, válaszoljon rá.
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye a tájékoztatótóval kapcsolatosan. Szamosvölgyi Péter
képviselőnek adta át a szót.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy az
mindenképpen jó hír, hogy a tavalyi évhez képest csökkent a bírságoknak a mértéke,
vagyis összességében csökkentek a bírságok. Mert ha a tavalyi év egy tendencia, egy
folyamat egyik állomása lett volna, ami akár emelkedő jellegű is lehet, akkor azt
kérdezte volna Dr. Tóth Zsuzsanna igazgatótól, hogy tudja-e, hogy hol élnek itt
Nyugat-Ázsiában kb. ilyen viszonyok között és úgy gondolja-e, hogy a magyarországi
megoldás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei megoldás a válság kezelésére az, hogy a
megzsarolt, kizsákmányolt vállalkozóba még egyet belecsapnak-e. Továbbá azt
kérdezte volna, ha ő lenne az ő helyükben, akkor vajon gondolkozna-e azon, hogy ők
mit éreznek vele kapcsolatban és hogy jelezték-e már, hogy a multi cégek 5% és 20%
között kérnek piac polc pénzt a magyar termelőktől, a magyar vállalkozóktól, míg ez
az arány Szlovákiában 3%. Jelezték-e már kormányzatnak, minisztériumnak, hogy ez
így talán nem mehet tovább, mert a magyar vállalkozó akár tejet, akár vajat, akár bort
szeretne a nagy multi külföldi tulajdonban lévő ágazat láncokon keresztül eladni,
tönkre fog menni. Foglalkoztak-e ilyen átfogó kérdésekkel is, vagy pedig csak azzal,
hogy meglehetősen nagymértékű bírságokkal sújtották a vállalkozókat, úgy tudja itt
sikerült a megyében egy milliós bírságot is kiszabni a tavalyi évben. Átgondolják-e a
jövő évet és próbálnak-e alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, ami kialakult ebben az
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országban és kialakult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. De ezek a kérdések már
csak költőiek lehetnek, hiszen látható, hogy csökkent a bírságok mértéke és látva azt a
helyzetet úgy gondolja, ami kialakult Magyarországon, próbálnak ehhez
alkalmazkodni és hozzáilleszteni a munkájukat a 2009-es évben. Reméli, hogy ez így
is lesz, hiszen nem elvtelen, hogy elnézést kérnek a szabálytalanságokat elkövetőkkel
szemben, hanem egy megfelelő mérlegelés után, egy megfelelő bírságot kiszabva és
ott is a fokozatosság elvét figyelembe véve és megtartva.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a tájékoztatóval kapcsolatosan.
Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. Nem kívánt. A
közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a fogyasztóvédelem kérdése izgalmas dolog
minden egyes vállalkozásnál. Alapcéljaiban a társadalmat kívánja segíteni. Ha jól
értelmezte, módosulás történt a nagyságrendekkel, a büntetésekkel. Azt reméli, hogy
amikor a fogyasztók érdekében végzik feladataikat, akkor ez a korábbi megítélés
tudott változni és érzékelték a várakozások is a szemléletváltásukat. Megköszönte a
tájékoztató elkészítését és a továbbiakban is egy ilyen segítséget kívánt mind a
vállalkozói szféra, mint a fogyasztók felé.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 11 fő nem szavazott a tájékoztatót tudomásul vette.

Tizenhetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által végrehajtandó, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó –
álláshely-megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentésekre
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a múlt esztendőben voltak
bizonyos döntések, amelyeknek a végrehajtásáról szól ez a javaslat.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Arra kérte a
közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak, amely a
Gyermekvédelmi Központnál 63 főnek a munkahely megszűnését tartalmazza.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 29 igen, 11 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
39/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentések
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésekre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményben a következők szerint határozta meg:
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi
Központ
3532 Miskolc, Károly út 12
63 fő
2. A Közgyűlés megállapítja hogy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél, hivatalánál – a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
3. A Közgyűlés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshelymegszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetési támogatás igényléséhez
pályázatot nyújt be.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. július 10.

Tizennyolcadik napirend: Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt Felsőzsolca Város szociális
szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéssel
kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
40/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálatának véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Felsőzsolca Város
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja össze:
A koncepció felülvizsgálatának munkaanyaga, mely 3 fejezetre tagolódik, fő
vonalaiban eleget tesz a vele szemben támasztott követelményeknek.
Bevezető részében a vonatkozó törvényi előírásra hivatkozik, vázolja a koncepció
célját, kötelező tartalmi elemeit, ismerteti a véleményezők körét.
Első fejezete a népességszám és korcsoportos összetételének főbb jellemzőiről tesz
említést, valamint a rendszeres segélyezettek számának elmúlt három évi alakulását
részletezi.
A második fejezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat veszi
sorra (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti alapellátás, idősek klubja), röviden kitérve az ellátási
feladatra, az egyes ellátásokban részesülők számának 2006. és 2008. évek közötti
alakulására, a feladatot ellátó intézményre, illetve (intézményfenntartó, vagy
kistérségi) társulásra, az érintett településekre.
A Koncepció harmadik fejezete a jövőre vonatkozó távlati elképzeléseket (idősek
gondozóháza, vagy idősek otthona kialakítása, a társadalmilag hátrányosan érintett
rétegek esélyegyenlőségének javítása) tartalmazza, utalva arra, hogy megvalósításukra
pályázati támogatás esetén kerülhet sor.
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A koncepció teljesebbé tétele, illetve az Szt. által előírtak (92. § (4) bekezdés)
maradéktalan teljesítése és a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való összhang
érdekében, javaslatként a következők fogalmazhatók meg:
Célszerű lenne az anyagban megjeleníteni a település számára az Szt. által kötelezően
előírt feladatokat, rögzíteni az ellátási kötelezettség teljesülését, bemutatni a település
által biztosított szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, finanszírozási feladatait,
valamint kitérni a nem állami szervezetekkel, egyházakkal kapcsolatos együttműködés
helyzetére.
A következő évek feladatai tekintetében pedig javasolt azon ellátásokra figyelemmel
lenni (pl. hiányzó nappali ellátások) – felmérve és elemezve az igényeket –, melyek
nem biztosítottak a városban, megvizsgálva biztosításuk, illetve a hozzáférés
lehetőségét.
Felelős:
dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
Határidő: azonnal

Tizenkilencedik napirend: Javaslat a Kazincbarcikai Kistérség
szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére

szociális

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a Kazincbarcikai kistérség szociális
szolgáltatástervezési koncepciójával kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
41/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Kazincbarcikai Kistérség
tervezetének véleményezése

szociális

szolgáltatástervezési

koncepciója

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Kazincbarcikai Kistérség
szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére készült
javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször

66

módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja össze:
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
koncepciójának 5 fejezetre tagolódó tervezete jó színvonalú, részletes, áttekinthető, és
szemléletes anyag, mely alapjaiban eleget tesz a vele szemben támasztott tartalmi
követelményeknek. A megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában
illeszkedési problémát nem vet fel.
Az Előszót, majd a Bevezetőt követően ismerteti a koncepció készítésének hátterét,
jogszabályi előírásait, az alapelveket, a koncepció célját, struktúráját, a célterületeket
és felvázolja a jövőképet. Bemutatja részletesen a Kazincbarcikai Kistérséget,
ismertetve a kistérséghez tartozó településeket, a természetföldrajzi jellemzőket, a
településszerkezetet, elemezve a demográfiai helyzetet (népesség, népsűrűség, nemek
szerinti és korcsoportos összetétel alakulása), a társadalmi aktivitást, és a térség
munkaerő-piaci folyamatainak főbb jellemzőit, majd összegzi a térség erősségeit,
gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyeket.
Részletesen ismerteti a feladatellátás, az ellátási kötelezettség jogszabályi hátterét, a
szolgáltatások megszervezésének lakosságszám kategóriák szerinti kötelezettségét, a
kistérség településeinek kötelezően ellátandó alapszolgáltatási feladatait. Felsorolja a
szakmai szempontokat, prioritásokat, ismerteti az egyes alapszolgáltatások feladatait
és a szakosított ellátási formák közül az időskorúak gondozóháza és az éjjeli
menedékhely ellátást.
Bemutatja a kistérségben önkormányzati fenntartásban, vagy társulásban ellátott
szolgáltatásokat, majd mikro-körzetenként (kazincbarcikai, rudabányai, mucsonyi,
sajókazai, ormosbányai) az intézményfenntartó társulásban ellátott feladatokat,
ismerteti a finanszírozási helyzet egyes aspektusait, értékeli az alapszolgáltatások terén
az ellátási kötelezettség teljesülését.
Megfogalmazza a kistérség fejlesztési elképzeléseit, a szociálpolitikai elveket,
meghatározza az értékeket, kijelöli az ellátás célcsoportjait és a szakmai
célkitűzéseket, felsorolja a kistérség jövőképének elemeit, rögzíti a szolgáltatások
biztosításával kapcsolatos feltételek teljesítésének határidőit, utal a fejlesztési
irányokra, megfogalmazza a prioritásokat, az intézkedési javaslatokat. Tételesen
rögzíti az intézményi társulásban, négy mikro-körzetben ellátandó feladatokat,
ismerteti a szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményeket, telephelyeit,
intézményi egységeit, ellátási területét.
Javaslatot tesz – figyelemmel a pályázati lehetőségekre, a működési engedélyekre – a
következő időszak feladataira, kistérségi szociális kerekasztal létrehozására, integrált
kistérségi adatbázis létrehozására, szociális térkép készítésére, valamint az ellátások
minőségi fejlesztésére.
Felsorolja a koncepció végrehajtása után várt eredményeket, összegzi a koncepció
elkészítésének célját, majd a Zárszóban a folyamatos tervezés és a stratégia
menedzselésének fontosságára irányítja a figyelmet.
A koncepciót teljesebbé tenné ugyanakkor, ha kitérne
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− az egyes településeken kötelező feladatként elő nem írt szolgáltatásokhoz való
hozzáférés (Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja) kérdéskörére, valamint
− a térségben más fenntartók által biztosított ellátásokra, vagy ezek hiányára,
illetve a más fenntartókkal való együttműködésben rejlő lehetőségek
vizsgálatára.
Felelős:

dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért

Határidő: azonnal

Huszadik napirend: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról
A jelentést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság, és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és
mindannyian elfogadásra javasolták a közgyűlésnek, a Közbeszerzési Bizottság is
tárgyalta, de 3 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett nem kapott többségi
támogatást a bizottságtól.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
42/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 2008. évi
ellenőrzési terv végrehajtásáról és az alábbi döntést hozza:
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1. A Közgyűlés elfogadja az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a
2008. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.
2. A Közgyűlés felhívja a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben
megfogalmazott tapasztalatok kerüljenek hasznosításra a 2009. évi
ellenőrzések lefolytatása során.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
folyamatos, illetőleg 2009. december 31.

Huszonegyedik napirend: Tájékoztató felterjesztési jog gyakorlásával, és „A megye
mint középszint” című állásfoglalással kapcsolatban
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy „A megye mint középszint”
című állásfoglalást a Megyei Közgyűlés a felterjesztési joggal élve megküldte a
kormány irányába, erről kaptak tájékoztatást a közgyűlés tagjai.
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága tárgyalta és mindannyian tudomásul vételre javasolták a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt „A megye mint középszint” című
állásfoglalással kapcsolatos válaszokról. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
egy héttel ezelőtt tárgyalta a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága
Békés, Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú megyének a felterjesztését, amit a
házelnök asszony átküldött a bizottságnak. Ebben megnyugtató mondatok nem
hangoztak el. Az a vita, hogy ellehetetlenítik a középszintet. Most nem a jog
eszközével, hanem a pénz eszközével tesznek ellene sokat a különböző időszakok és a
különböző költségvetések. Erre vonatkozóan megnyugtató mondatokat nem tudott
elmondani, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel, hiszen elmondhatják azt, hogy
mily gondokkal küszködnek. 2009. január 1-jétől a gyermekvédelmi ellátást a megyei
jogú városoknak meg kell oldani, amennyiben nem a megye végzi továbbra is, mert
eddig is a megye végezte. Forráshiány van és itt bizonyos forrásoknak a
megszerzéséről lehetne szó. A megyei jogú városok most azon taktikáznak, hogy hogy
lehet majd egy törvénymódosító javaslattal ettől a tehertől megszabadulni. Látható,
hogy igazából a megyét mindenki úgy tekinti, hogy oda lehet lapátolni azt az
intézményt, ami többe kerül, mint amennyit az állami költségvetés ad. Ennek a
változtatására szándék nincs, legalábbis a 2009-es költségvetés ezt nem mutatta. Most
sincs megoldás annak ellenére, hogy a megyei jogú városok képviseletében ott lévő
nyíregyházi polgármester a Kormány Önkormányzat Egyeztető Fórumon, - KÖEF
rövidítésűnél - azt javasolta, hogy egy módosítással kapják meg a feladatot és pénzt is
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kapjanak hozzá. Vagy ha ők egy másik módosítással a törvény javaslatot úgy alakítják,
hogy még évekig nem kell nekik ezt a feladatot ellátni, akkor a megyék kapjanak 1,7
és 2 milliárd közötti összeget. Nem tudták megoldani, ez a parlamenti szavazásokon
már nem tudott átmenni. Ebből is látszik, hogy ez a legegyszerűbb, hogy ha törvény
mondja ki, akkor sem kapják meg a forrásokat, kerüljenek minél rosszabb helyzetbe.
Másik oldalról pedig azt hallják, hogy igazából a megyei önkormányzatok
kötvénykibocsátása hozta lehetetlen állapotba az önkormányzati rendszert. Úgy
gondolják, hogy a figyelemfelkeltés eszközével éltek, azt látják, hogy ez nem szakított
át gátakat, falakat, hanem ennyit tudnak erről mondani.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a jelenlévő képviselők
tudomásul vették a felterjesztésekkel kapcsolatos válaszokat.

Huszonkettedik napirend: Javaslat az „Ózd, Idősek Otthona épületének
korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című
pályázat önrészének biztosítására, a támogatási szerződés megkötésére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Elmondta,
hogy ez a pályázati forrás, amely lehetőséget nyújt azon intézménynek Ózdon a
felújítására, amelynek saját forrásaik csak az önerő biztosítására vannak. A
bentlakásos intézmények korszerűsítése megnevezésű pályázaton az ózdi intézmény
indul.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:

70

A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
43/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az „Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele,
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat önrészének biztosítása, a támogatási
szerződés megkötése.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „Ózd, Idősek Otthona
épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című
pályázat önrészének biztosításáról, a támogatási szerződés megkötéséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a TIOP 3.4.2.-08/1 Bentlakásos intézmények
korszerűsítése megnevezésű pályázaton az „Ózd, Idősek Otthona épületének
korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése”
megnevezésű projekt megvalósítására 142.615.445.- Ft támogatásban részesült,
amely összeg a projekt teljes költségének - 151.718.559.- Ft-nak – a 94%-a
2. A Közgyűlés az 1. pontban foglaltakra tekintettel az „ Ózd Idősek Otthona
épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak
fejlesztése” megnevezésű projekt megvalósítása érdekében 2009 évi
költségvetésében a 4. számú mellékletének, fejlesztési kiadások, saját forrás
fedezete előirányzatának terhére biztosítja a szükséges forrást, 9.103.114.- Ft
összegben.
3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a saját forrás biztosítása érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg, illetőleg felhatalmazza a támogatási
szerződés megkötésére.

Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonharmadik napirend: Javaslat pályázat benyújtása, a Magyar Nyelv
Múzeuma állandó kiállításának további fejlesztésére
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez egy lehetőség arra, hogy
pályázati forrásokkal tudják az ottani kiállítást segíteni. A határozati javaslat
lehetőséget ad egy pályázatnak a beadására, illetve reményeik szerint a megnyerésére.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
44/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállításának további
fejlesztésére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a pályázat
benyújtása a Magyar Nyelv Múzeuma állandó kiállítása fejlesztésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Magyar Nyelv Múzeuma állandó
kialakításának fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok által
fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.)
OKM rendelet alapján a pályázat (kérelem) benyújtásra kerüljön.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés az önrészt
6.000.000.- forint összegben saját költségvetéséből biztosítja, és
gondoskodik arról, hogy a támogatást az előírt célra használja fel és a
támogatott
fejlesztés
keretében
létrehozott
kapacitásokat,
szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig
fenntartja.

Felelős:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Határidő:

folyamatos
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Huszonnegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált
– helyiségek 5 évet meghaladó bérbeadására az Országos Vérellátó Szolgálat
részére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Megyei Kórház
feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált helyiségek 5 évet meghaladó bérbeadásáról szól
az előterjesztés, amely az Országos Vérellátó Szolgálat részére adná át az intézmény
egy bizonyos infrastruktúráját.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
45/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált – helyiségek 5 évet meghaladó
bérbeadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén lévő – a feladatellátáshoz
nélkülözhetővé vált – helyiségek 5 évet meghaladó bérbeadására vonatkozó javaslatot,
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (IX. 14.) Kgy. számú rendelet 9. § (1)
bekezdés c.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló miskolci 3086/12 hrsz-ú ingatlanon – korábban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Koraszülött
Osztályának elhelyezésére szolgáló és a közszolgáltatáshoz nélkülözhető épület
déli oldalának 441,8 m2 földszinti 29 db helyiség 20 évre történő bérbeadásával
az Országos Vérellátó Szolgálat részére Területi Vérellátó elhelyezése céljára.
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2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az 1. pontban foglalt döntésről
tájékoztassa az Országos Vérellátó Szolgálatot és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházat.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Huszonötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
fejlesztésére
vonatkozó
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-0050
számú
pályázat
megvalósítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és mindannyian elfogadásra javasolták a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
46/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által az encsi Váci Mihály
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó ÉMOP4.3.1/2/2F-2008-0050 számú pályázat megvalósítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium fejlesztésére vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008-0050 számon benyújtott
pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés vállalja, hogy 2009. évi költségvetéséből a szükséges saját forrást
biztosítja:
A projekt megvalósításának bruttó költsége:
A megítélt támogatás összege:
A szükséges saját forrás:

309.091.848.- Ft
278.182.663.- Ft
30.909.185.- Ft

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és Encs Város Önkormányzata között 1995. évben létrejött,
feladat átadás-átvételről szóló Megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint
módosuljon:
„11. Átvevőt a 6./ pontban körülírt ingatlanra – kivéve annak 7./ pontban
megjelölt részét – vonatkozó ingyenes használati jog a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt feladatok ellátásának időtartama alatt, de
legalább 2018. november 3. napjáig illeti meg.”
3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a Megállapodás módosításáról szóló
szerződés tervezetét a 2. pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő, és
felhatalmazza Elnökét, hogy Encs Város Önkormányzatánál a Megállapodás
módosítása érdekében eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonhatodik napirend: Javaslat a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház 10
ágyának nem közfinanszírozott formában történő működtetésére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Egészségügyi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az újszerű, nem az OEP és
MEP által befogadott ágyról van szó. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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47/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház 10 ágyának nem közfinanszírozott
formában történő működtetése
A Közgyűlés megtárgyalta a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház 10 ágyának nem
közfinanszírozott formában történő működtetéséről szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház saját
személyi és tárgyi feltételeinek terhére 10 reumatológiai ágyat nem
közfinanszírozott formában, térítési díj ellenében működtessen.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy döntéséről a határozat megküldésével
tájékoztassa a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház igazgatóját.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

3. A Közgyűlés felhívja a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház igazgatóját, hogy a
működtetéshez szükséges engedélyeket szerezze be, valamint a Szent Ferenc
Rehabilitációs Kórház térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatásokról szóló szabályzatának módosítását kezdeményezze a
fenntartónál.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kása Miklós kórházigazgató
azonnal

4. A közgyűlés felhívja a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház igazgatóját, hogy
évente készítsen az Egészségügyi Bizottság számára a 10 nem közfinanszírozott
reumatológiai ágy működtetésének szakmai és pénzügyi adatait is magában
foglaló
beszámolót,
értékelve
fenntartásának
költséghatékonyságát,
szükségességét.
Felelős:
Dr. Kása Miklós kórházigazgató
Határidő: 2010. június, illetőleg értelemszerűen

Huszonhetedik napirend: Javaslat a Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
telephelyeként Sajószentpéteren működtetett idősek otthonában az étkeztetés
biztosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a közgyűlés tagjai előtt is
ismert, hogy ott van egy a várostól átvett intézményük és van egy, amit a Megyei
Önkormányzat támogatásból tudott megépíteni. Ez az átvett otthonra vonatkozó
előterjesztés. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak
véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
48/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon telephelyeként Sajószentpéteren
működtetett idősek otthonában az étkeztetés biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Pszichiátriai Szakkórház
és Betegotthon telephelyeként Sajószentpéteren működtetett idősek otthona
étkeztetésének biztosítására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon telephelyeként
Sajószentpéteren működtetett idősek otthonában 2009. június 3. napjától az
ellátásban részesülők, és igény esetén az ott dolgozók étkeztetését a Dr. Csiba
László Gondoskodás és Esély Háza konyhája révén biztosítja.
2. A Közgyűlés felhívja az érintett intézmények vezetőit, hogy az étkeztetés napi
teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, feltételeket (igényelt adagszám, diéta,
szállítás időpontjai, stb.) megállapodásban rögzítsék.
Felelős:

dr. Kovács János főjegyző, a határozat intézmények részére
történő megküldéséért;
a megállapodás megkötéséért:
Hanák Pálné, a Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza
intézményvezetője és
Dr. Fejes Gabriella, a Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
igazgatója

Határidő:

2009. május 15.

3. A Közgyűlés felhívja a Hivatal Közgazdasági Főosztályát, hogy az érintett
intézmények költségvetésében szükséges változások átvezetésére a javaslatot a
költségvetési rendelet következő módosításakor tegye meg.
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Felelős:
Határidő:

dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője
a féléves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontja

Huszonnyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó
kapacitásainak módosítására
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
49/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak
módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés a mellékletében részletezett kapacitásmódosítással, a kapacitás
módosítási kérelem egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes
egészségügyi államigazgatási szervhez (ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézete) történő benyújtásával egyetért. Jelen szabályozás mellett a
kapacitásmódosítással létrejövő új kórházi struktúra fenntartható.
Felelős: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Határidő:
azonnal

2.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház az alacsony kihasználtságú 35 szakorvosi óráját az
Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács részére felajánlja,
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amennyiben az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács az
edelényi Koch Róbert Kórház által felajánlott 5 subintenzív ágyat biztosítja a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház számára.
Felelős:
Határidő:
3.

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház 10 szakorvosi órát fogszabályozás járóbeteg-szakellátás
– mint új szakma – biztosítására átcsoportosítson.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Kapacitásmódosítás
jelenlegi
Szakma

szakmakód

EEG és EMG diagnosztika
Érsebészet
Genetikai laboratóriumi diagnosztika
Általános csecsemő és gyerekgyógyászat
EKG és Holter diagnosztika
Radioizotópos terápia
Menopausa és oszteoporózis
Általános sebészet
Urodinamia
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Gyermek és ifjúságpszichiátria
Haematológia
Konduktori tevékenység
Neuroradiológia
Angiológia, phlebologia, lymphologia
Általános röntgen diagnosztika
Ortopédia
Ultrahang diagnosztika
Neurológia
Általános fizikoterápia - gyógytorna
Gyógytorna
Általános szemészet

0904
0203
5006
0500
4005
6501
1404
0200
1102
0103
0512
0102
7203
5105
0101
5100
1000
5301
5700
5711
0700

óraszám
45
60
30
75
45
60
60
100
25
115
30
30

változás

nem
szakorvosi
óraszám

30
60

30
35
232
120
247
114
340
200
115

óraszám arány (%)
-9
-12
-6
-15
-9
-12
-12
-20
-5
-22
-5
-10
-10
-5
-5
-22
-10
-11
-5
5
5
5

- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 19
- 17
- 17
- 17
- 17
- 14
- 9
- 8
- 4
- 4
1
3
4
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Gyermek-tüdőgyógyászat
Klinikai onkológia
Urológia
Audiológia
Gasztroenterológia
Általános belgyógyászat
Nőgyógyászati UH diagnosztika
Terhesgondozás
CT
Mammográfiás szűrés és diagnosztika
Általános fül-orr-gége gyógyászat
Fogszabályozás
Összesen:

0504
1200
1100
0601
0104
0100
5304
0401
5201
5102
0600
1302

50
129
83
80
60
110
60
45
84
40
105
0
2414

15

645

5
15
10
10
10
15
10
10
19
10
31
10
-35

Járóbeteg-szakellátás
Kapacitás átcsoportosítás
Szakma
Ortopédia
Sebészet
Összesen

szakmakód
1001
0201

Jelenlegi ágyszám
64
64

Változtatás (ágy)
-6
6
0

Arány (%)
- 9
9

Fekvőbeteg-ellátás
Kapacitás átcsoportosítás

Huszonkilencedik napirend: Javaslat a TÁMOP 1.4.4-08/1 „Helyi és határon
átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című pályázat benyújtására és a
pályázathoz szükséges önrész biztosítására
Az előterjesztést bizottságok nem véleményezték.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, ez a „Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások” című pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges önrész biztosítására történő előterjesztés. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait
arról, hogy ez egy lehetőség, amiben az elmúlt időszakban is próbáltak pályázati
forrásokat elnyerni. Mindannyian látják, hogy az elmúlt időszakban a foglalkoztatási
gondok növekedtek, a közgyűlés mai ülésén már volt szó a pénzügyi, gazdasági
válságról. A Megyei Önkormányzat részben ennek ellenállva, amennyire csak lehet és
ameddig lehet, foglalkoztatja az embereket és bizonyos racionalizálásra
rákényszerülnek. Ez a pályázatban való részvétel azt a lehetőséget nyitná meg, ami
forrásokat tud biztosítani foglalkoztatáshoz, ezért kívánnak ebben részt venni
Munkaügyi Központtal, kistérségekkel közös szereplésben. A határidő 2009. május 22.
és a közgyűlés már nem ül annál hamarabb össze, ezért volt szükség arra, hogy ezt az

10
12
12
13
13
14
17
22
23
25
30
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előterjesztést a kiküldési határidőt követően küldték meg a közgyűlés tagjai részére.
Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
50/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy:
A TÁMOP 1.4.4-08/1 „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási
megállapodások” című pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önrész
biztosítása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
TÁMOP 1.4.4-08/1 kódszámú „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási
megállapodások” című pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges önrész
biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében a TÁMOP 1.4.4-08/1, „Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások” címmel megjelent pályázati felhívásra
pályázat benyújtására kerüljön sor.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés az önrészt
4.000.000.- forint összegben saját költségvetéséből biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Harmincadik napirend: Javaslat a Szász Endre hagyaték tulajdonjogának
megszerzésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
2009. május hónapban nyílik meg az a kiállítás, - melyre invitálta a közgyűlés tagjait amely a művésznek egyrészt alkotásaiból, másrészt az általa összegyűjtött, különböző
földrészek, különböző műalkotásait tudja majd kiállítani és bemutatni nemcsak a
megye lakosságának, hanem reményeik szerint az ide, a megyébe és Miskolcra

81

látogató turistáknak. A kiállítás nem lesz képes minden tárgyat bemutatni, de ezen
tárgyaknak a megőrzése és a kiállításba való folyamatos bevonása is itt történik. Egy
olyan lehetőség, amely a Megyei Önkormányzat egyik intézményének, történetesen a
múzeumnak a lehetőségét nyitja meg. Erre vonatkozik a határozati javaslat, amely a
Múzeumot hatalmazná fel arra, hogy a Megyei Önkormányzat intézményeként
tárgyalásokat folytasson a Szász Endre hagyaték fölött rendelkező Sz. E.-né S. I.
asszonnyal a hagyaték tulajdonjogának megszerzése érdekében. Megkérdezte a
közgyűlés tagjait, hogy kinek van kérdése, véleménye az előterjesztéssel
kapcsolatosan. Kormos Dénes képviselőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, tudják, hogy a
Szász Endre hagyaték gondozásának több jogosultja is van. Azt is tudják, hogy a
kötődése a megyéhez egyértelmű, az itteni alkotási időszakában. Összességében az ez
irányú előterjesztést és hogy a hagyaték a Múzeumban kapjon helyet, támogatják.
Elmondta, hogy itt egy szerződés megkötésről is szó van az előterjesztésben. Nem
tudni jelenleg, hogy milyen feltételekkel történik ez a szerződés megkötés. Az
örökséget kezelő, vagy tulajdonló átadja, letétbe helyezi a Múzeumba ezeket a
műtárgyakat, megvásárlásra ajánlja fel. Összességében azt mondja, hogy magával
azzal, hogy egy Szász Endre gyűjtemény és egy Szász Endre hagyaték a Herman Ottó
Múzeumban helyet kapjon, minden tekintetben egyetértenek, de tájékoztatást kérnek
arról, hogy milyen feltételekkel kerül oda. Úgy lehetne megnyugtatóan elfogadni,
hogy az egyeztetés után ez a szerződési feltétel kerüljön a szakbizottság elé és a
testület elé vissza.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes képviselő szavaira reagálva
elmondta, hogy ezek az egyeztetések folytak, folynak. A Szász Endre gyűjteménynek
egy része van Sz. E.-né S. I. asszonynál, aki egy részével tud rendelkezni. Tudják azt,
hogy több feleségnél, több helyen maradtak gyűjtemények. Kormos Dénes
képviselővel egyetértve elmondta, hogy amikor kidolgozásra kerül véglegesen ez a
szerződés, akkor idehozzák a szakbizottságba. A 2. pont, amely szerint: „A Közgyűlés
felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság vezetőjét és a
Közgyűlés elnökét a határozat végrehajtásával összefüggésben szükséges intézkedések
megtételére, a szerződés megkötésére”, ez egészül ki azzal, hogy a szerződéstervezetet aláírás előtt a Közgyűlés részére be kell mutatni.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az előterjesztői módosítással együtt a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
51/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: A Szász Endre hagyaték tulajdonjogának megszerzése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szász Endre hagyaték
tulajdonjogának megszerzése tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóságot, hogy tárgyalásokat folytasson a Szász Endréné Schaurmann Ibolya
asszony tulajdonában lévő művészeti alkotásokból és egyéb vagyontárgyakból álló
hagyaték, gyűjtemény tulajdonjogának megszerzése érdekében.
A Közgyűlés hozzájárul a tulajdonjog megszerzésére irányuló szerződés
megkötéséhez.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság vezetőjét és a Közgyűlés elnökét a határozat végrehajtásával
összefüggésben szükséges intézkedések megtételére, a szerződés megkötésére. A
szerződés-tervezetet aláírás előtt a Közgyűlés részére be kell mutatni.
3. A Közgyűlés nyugtázza, hogy a tulajdonjog megszerzésének 2009. évi
költségfedezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében biztosítva van.
4. Az 1. pontban megnevezett gyűjtemény tulajdonjogának megszerzése esetén a
Közgyűlés azt határozatlan időre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság kezelésébe, használatába adja, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben
foglaltak alapján.
Felelős:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Dr. Veres László a B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság
igazgatója

Határidő:

folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
14.00 órakor kerül sor a „Tájékoztató a történelmi egyházak helyzetéről, gondjairól és
eredményeiről” című előterjesztés megtárgyalására. A napirend tárgyalásánál jelen
lesz a Római Katolikus Felekezet részéről Dr. Berkes László főesperes, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspöke, Csomós József, a Hajdúdorogi Egyházmegye
püspöke, Kocsis P. Fülöp, az Északi Evangélikus Egyházkerület esperese, Sándor
Frigyes, Dr. Bokányi Ljudmilla a Miskolci Ortodox Múzeumért Közhasznú
Alapítvány Kuratóriumának elnöke és a Miskolci Ortodox Izraelita Hitközség titkára,
Szlukovinyi Péter. Arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a napirendi pont tárgyalásán
vegyenek részt.
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Harmincegyedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására intézményi jogviszony
megszüntetése tárgyában (B. S., Ózd)
Harminckettedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (S. J., Sajószentpéter)
Harmincharmadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (B.Z., Izsófalva)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább áprilisi ülését.

Harmincnegyedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése véleménye az Egyebek napirendi pont keretein belül. Farkas Félix
és Kormos Dénes képviselők jelentkeztek hozzászólásra. Először Farkas Félix
képviselőnek adta át a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja hozzászólásában tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról,
hogy a Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat petíciót fogalmazott meg
Bajnai Gordon miniszterelnök felé tiltakozásul a megszorító intézkedések miatt. Az
önkormányzatuk levelükben a Bajnai Gordon által tervezett intézkedések, egyebek
mellett az adók, gyógyszerárak emelése, szociálpolitikai támogatás eltörlése, a családi
pótlék több évre történő befagyasztása ellen kíván tiltakozni. Jelezte, hogy tájékoztatta
2009. április 24-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kisebbségi Bizottságot is, akik,
4:1 arányban támogatták ezt a kezdeményezést és úgy gondolták, hogy csatlakozni
kívánnak ehhez, nemcsak ők, hanem a miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke is és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Országos Szervezete is, hogy
fogalmazzák meg együtt a petíciójukat. A petícióban leírták, hogy ezen javaslatok
etnikai hovatartozástól függetlenül több millió embert érintenek, főképp az éppen
létminimum alatt, illetve annak határán élőket sújtja. Az emberek egyre inkább
fizetésképtelenné válnak, nem tudják fizetni a lakáshiteleiket, és híradásokból tudják,
illetve nagyon sokat találkoznak emberekkel, azt látják, hogy kb. olyan 200 ezer
ember, egyrészt kerülhet utcára, másrészt viszont ennyi embernek az állása szűnhet
meg. Nem lehet elmenni emellett. Úgy gondolja, fel kell vállalni, tiltakozni kell,
csoportosítsák át a terheket. Ne engedjék meg, hiszen ennek negatív hatása lehet az is,
- ha ezt az intézkedést bevezetik - hogy egyre többen kerülhetnek utcára, kilátástalan
helyzetbe és nem marad más az embereknek, mintsem, hogy olyat is elkövetnek majd,
amit nem szeretnének.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában a közgyűlés elnökét érintő
javaslatot tett, amely szerint a közgyűlés értsen egyet azzal, hogy az elnök a közgyűlés
ülését ülve vezesse le.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Kormos Dénes frakcióvezető
javaslatát az ülés levezetésére vonatkozóan. Tájékoztatta továbbá a közgyűlés tagjait
arról, hogy a jövőben szünetet fog elrendelni a napirendi pontok tárgyalása közben. A
bizottságok elnökeit invitálta az elnöki tárgyalóba a Mecénás pályázattal kapcsolatos
megbeszélésre. Ismételten arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a 14.00 órakor
folytatódó Közgyűlés ülésén vegyenek részt. 14.00 óráig szünetet rendelt el.

Harmincötödik napirend: Tájékoztató
gondjairól és eredményeiről

a

történelmi

A tájékoztatót a Kulturális és Idegenforgalmi
tudomásulvételre javasolta a közgyűlésnek.

egyházak
Bizottság

helyzetéről,
tárgyalta

és

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál az
egyházak megjelent képviselőit. A történelmi egyházak 1996-ban voltak a Megyei
Önkormányzat ülésén és azokról a gondolatokról beszéltek, ami a megyében az itteni
munkájuk során az örömökről, a célokról, a feladatokról szóltak. 2009-ben Dr. Sója
Szabolcs alelnök közreműködésével eljutottak oda, hogy ismét egy új napirendi
pontként üdvözölhetik az egyházak képviselőit és a közgyűlés tagjai, illetve hivatalbeli
dolgozók meghallgathatják azokat a szóbeli kiegészítéseket, amiket az előterjesztők
elmondanak. Felkérte az egyházak képviselőit, hogy szóbeli kiegészítéseiket tegyék
meg.
Ezt követően a napirend tárgyalásánál megjelent Római Katolikus Felekezet részéről
Dr. Berkes László főesperes, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke,
Csomós József, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke, Kocsis P. Fülöp, az Északi
Evangélikus Egyházkerület esperese, Sándor Frigyes, Dr. Bokányi Ljudmilla, a
Miskolci Ortodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke és a
Miskolci Ortodox Izraelita Hitközség titkára, Szlukovinyi Péter az írásbeli
tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tettek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte az egyházak képviselőinek a
szóbeli kiegészítést. Dr. Sója Szabolcs alelnöknek adta át a szót.
Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke megköszönte a történelmi egyházak jelen és
távollévő képviselőinek az értékes beszámolót. Hozzászólásában elmondta, hogy
1996. óta a közgyűlés tagjainak is lehet egy kis lelkiismeret-furdallásuk, de úgy
gondolja, hogy ezt érdemes megismételni, különösen a társadalom ilyen nehéz
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helyzetében. Az elmúlt időszakban történt fejlődés. Egyrészt ez év januárjától
valamennyi történelmi egyháznak a heti lapja jár a Megyeházára és a Református
Egyház és a püspök úr jó példával járt elől, hogy itt kihelyezték a Sárospataki
Reformátusok Lapját, amit mindenki birtokába vehet és otthon áttanulmányozhat.
Másrészt a kórházakban kórházi lelkészség alakult és a felekezetek közalkalmazotti
papjai látják el a betegeknek a lelki istápolását. Az egyetemen is megalakult az
egyetemi lelkészség és úgy gondolja, hogy különbséget nem tettek soha a kitüntetések
odaítélésénél sem, hanem igyekeztek az elvégzett egyházi és tevékenységet
jutalmazni. Felvetődött több egyház részéről a jelenlegi kisebbség, a cigányság
helyzetének a javítása. Örömmel tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy két nappal
ezelőtt Nyíregyházán a Görög Katolikus Egyház egy megemlékező cigány
pasztorációs konferenciát hívott össze, amelyre a Kárpátokon túlról is érkeztek.
Mindannyian hangsúlyozták, hogy nemcsak pénz kérdése ez, nemcsak különböző
kulturális rendezvények, hanem az emberekkel való közelebb kerülés azoknak a
problémáinak a megértetése. Ami az egyházakat, úgy látja, hogy kicsit sérti, hogy ha
átvesznek közfeladatot az államtól pl. szociális otthonok, idősek otthona, iskolák,
középiskolák, vagy pedig bármilyen ilyen más területen, azoknak a finanszírozása
aszerint történjen, amelyet a más községi vagy pedig állami intézmények kapnak. De
érdemes és nagyon fontos dolog az, hogy az embereknek van hova fordulni. Abban az
időben, amikor 1996-ban jöttek az első kórházi megszorítások, akkor itt épült a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak egy Ápolási Otthona és úgy gondolja, hogy ha a
jelenlévők közül bárki fordul ott a felvétel irányában a Máltai Szeretetszolgálat
Ápolási Otthonához, ott kivétel nélkül elnyerték egy bizonyos idő után. Még egyszer
megköszönte az egyházaknak a megértő és nagyon szép beszámolóját. Javasolta, hogy
ha valakinek személy szerint kérdése van, az ülés befejezése után keresse meg az
illetékes egyház vezetőjét a Díszterem előtt, vagy az elnöki tárgyalóban és ott tegye fel
kérdését.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dr. Sója Szabolcs alelnöknek a
hozzászólását, valamint a közgyűlés tagjainak és az egyházak jelenlévő vezetőinek,
képviselőinek azt, hogy az elmúlt időt velük töltötték. Ezt követően Budai Erzsébet
képviselőnek adta át a szót.
Budai Erzsébet, a közgyűlés tagja Dr. Sója Szabolcs alelnöknek és a közgyűlés
elnökének megköszönte azt a lehetőséget, hogy a közgyűlés tagjai tájékozódhattak az
egyházak helyzetéről. Megismerhették azoknak a felekezeteknek a problémáit is,
amelyikbe esetleg személy szerint nem tartoznak, hiszen mindannyian egy-egy helyre
tudnak tartozni és személy szerint elköteleződni, de mint képviselőknek feladatuk a
problémát ismerni és segíteni. A Magyarországon lévő problémák súlyozottan
jelentkeznek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mint az országnak gazdaságilag is
legtöbb problémával és társadalmi szerkezetében is nagyon sok gonddal küzdő
megyéje. Ezért nekik együtt kell tevékenykedniük és együtt kell dolgozniuk, hogy
segítsék ezeknek a gondoknak a megoldását. Különösen fontos ez az egyéni emberek
számára, hogy legyen hitélet, legyenek gyülekezetek, legyen hová fordulni, mert azok
a nehézségek, amelyek a családokat most sújtják, ezek sok ember számára egyedül,
segítség nélkül nem kezelhetők és az egyházi gyülekezetek közösségei, az egyházak
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vezetői és a településeken dolgozó atyák és lelkészek nagyon sokat tudnak
személyesen is segíteni az embereknek, ami nélkülözhetetlen egy ilyen nehéz
helyzetben. Biztos abban, hogy ez gyümölcsöző lesz és hogy ez a próbatétel, amelyen
most mindannyian keresztülmennek, egyszer pozitív irányba fog fordulni és ehhez
mindannyiuknak egymást nagyon segíteniük kell. Amiről Dr. Sója Szabolcs alelnök
beszélt, hogy igenis egyházak állami feladatokat látnak el és vállalnak át oktatási és
szociális és egyéb területeken, ezért ez is nagyon fontos, hogy itt is együttműködjenek.
Úgy gondolja, hogy akár napi szinten is az oktatás területén egy szakmai
kapcsolatrendszernek vagy a kultúra területén kialakítására sokkal több lehetőség van,
mint amivel eddig éltek, mert hogy erre az igény nagyon-nagy az emberek körében.
Mutatja azt, hogy az egyházi iskolákban a felvételik ebben a mostani időszakban is
hatalmas túljelentkezéssel zajlottak és az emberek látják azt, hogy értéket kapnak és
szükségük van erre az értékre, amit közvetítetni tudnak a felekezetek számukra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte az anyag elkészítését. Az
egyházak képviselőit invitálta az elnöki tárgyalóba. A közgyűlés tagjainak a soron
következő júniusi közgyűlésig is jó munkát és egészséget kívánt.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 15.46 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

