Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-7/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. december 17. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aros János
Balogh Attila
Baricska Jánosné
Bihari Márta
Bodnár László
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Csiger Lajos
Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Dóka János
Erdős Tamás
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt
Görcsös Ferenc
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Gúr Nándor
Gyárfás Ildikó
Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Juhász István
Dr. Koleszár Lajos
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Kormos Dénes
Kovács Lajosné
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
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36.
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44.
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Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Dr. Ódor Ferenc
Ördög Jakab
Panyik József
Ritó Lászlóné
Riz Gábor
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Dr. Szabó Csaba
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Tamás Barnabás
Tóth Zoltán
Török Dezső
Vámos Zoltán

Meghívottként jelen vannak: Dr. Asztalos Ágnes helyettes regionális tiszti főorvos,
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete, Czakó György Kazincbarcika,
Németh István, Kazincbarcika.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Közgazdasági Főosztály
osztályvezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr.
Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az Ellenőrzési
Iroda vezetője, Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
osztályvezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Kiss Edina
önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Simon Gáborné
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informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István
hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.
A közgyűlés tagjainak székein egy-egy rongybaba került elhelyezésre. Az UNICEF
által szervezett programban Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata is részt
vesz. Ennek a programnak az aktualitását egy 20 évvel ezelőtt aláírt gyermekjogi
egyezmény adta, amelynek most van a 20 éves évfordulója. A programban az
elkészített rongybabákat örökbe lehet fogadni, ami egy forrásfelajánlást is jelent. Az
összegyűjtött pénzt, egyrészt a nemzetközi programokra, másrészt Borsod-AbaújZemplén megyében kiválasztott óvodára fogják fordítani. Szeretném Önöknek
bejelenteni, hogy a Megyei Önkormányzat mindkét frakciója társul ehhez a
mozgalomhoz, melynek keretein belül örökbe fogadják a képviselők a székükre
kihelyezett babákat és forrásokat ajánlanak fel. Reményeink szerint más
önkormányzatok és nemcsak önkormányzatok, hanem itt a megyében és
Magyarországon élő emberek közül sokan gondolják ezt így. A programnak forrásokat
biztosítva, segítik azokat a gyermekeket, akiknek, reményeink szerint, ezzel jobb és
szebb lesz az ifjúságuknak az első néhány esztendeje. Köszönöm a frakciók tagjainak,
hogy ebben partnerek voltak. Nem magunkért, hanem egy következő generációért
tesszük ezt a felajánlást.
Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 51 fő, tehát a
közgyűlés határozatképes.
Jelenléti szavazást kérek a határozatképesség megerősítéséhez.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
46 fő - ebből 45 fő igen, 0 nem, 1 fő
tartózkodott - adta le jelenléti szavazatát,
tehát a határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlés tagjait arról, hogy
13.30 órakor a meghívóban foglaltaknak megfelelően közmeghallgatás lesz, valamint
15,00 órától az „Évszázadok sodrásában” Levéltári ritkaságok Borsod-Abaúj-Zemplén
megye múltjából kiállítás megnyitójára, az Erdélyi Magyar Örökség díjak átadási és a
Márai Emlékkő avatási ünnepségére kerül sor. A kiállítás megnyitója és a Díjátadó
Ünnepség a Díszterem előtti aulában lesz. Mudra Rozália Kassa Megyei Hivatalvezető
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asszony és Kováts Miklós tanár úr beszédét követően kerül sor az emlékkő avatására a
Megyei Önkormányzat udvarán.
A kiállítás megnyitójára és a kőavató ünnepségre várom a közgyűlés tagjait.
A közelgő ünnepekhez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
ajándékcsomaggal kíván hozzájárulni, melyet a képviselők a közgyűlést követően a
Szemere, illetve a Szász teremben vehetnek át.
A közgyűlés tagjai részére három előterjesztés került utólagosan megküldésre,
valamint helyszíni kiosztásos anyagokat is kaptak.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy ne kerüljön megtárgyalásra
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló boldogkőváraljai 1057/1 hrsz-ú, 1057/2 hrsz-ú,
valamint a 0111 hrsz-ú, kivett, saját használatú út megnevezésű
forgalomképtelen
ingatlanok
tulajdonjogának
a
települési
önkormányzat részére történő térítésmentes átruházására, illetőleg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009.
(IX.15.) számú rendelet módosítására” című előterjesztés, amely a
meghívóban az 5. napirendi pontként szerepel.
Javaslom továbbá
• a „Kovács Lajosné közgyűlési tag részére megbízólevél átadása, illetve
eskütétele”
című
napirend
felvételét
és
1. napirendi pontként történő megtárgyalását,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi
Bizottsága, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága egy-egy tagjának
felmentésére, illetőleg egy-egy új tagjának megválasztására, valamint a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egy új
tagjának
megválasztására”
című
előterjesztés
felvételét
2. napirendi pontként,
• a „Javaslat a „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási – képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” című (TIOP-1.2.2/09/1 pályázat
fenntartói nyilatkozatának aláírására” című előterjesztés felvételét 26.
napirendi pontként,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása”
című
(TIOP-2.2.5/09/1)
pályázaton
konzorciumban
történő
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részvételére, valamint a pályázat keretében szükségessé váló
többletkapacitási befogadási eljárás kezdeményezésére” című
előterjesztés felvételét 27. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének a kötelező
önkormányzati feladatok ellátását ellehetetlenítő hatásai elleni
állásfoglalásra”
című
előterjesztés
felvételét
28. napirendi pontként,
• valamint a kiküldött meghívóban 19. napirendi pontként szereplő
„Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
intézményeiben
működő
konyhák
vállalkozásba
adásának
tapasztalatairól, javaslat a szükséges intézkedések megtételére” című
előterjesztés 12. napirendi pontként történő tárgyalását.
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt
tegyék meg.
A közgyűlés napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 13 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott a napirendeket elfogadta, s meghozta az
alábbi határozatot:
145/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. december 17-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Kovács Lajosné közgyűlési tag részére megbízólevél átadása, illetve eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága egy-egy tagjának felmentésére, illetőleg
egy-egy új tagjának megválasztására, valamint a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egy új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár magasabb vezetőjének
megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi
rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatásáról szóló
66/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő
egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
és az e tárgyban hozott 115/2009. (XI.19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
visszavonására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat Emőd Város társulási szándéka – Emőd Város Önkormányzata által
fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola csatlakozása a Sajómenti Szakképzés-szervezési Társuláshoz
Előterjesztő: Riz Gábor, a társulási tanács elnöke
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
megyei támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
9. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2009. évi
Intézkedési Terv végrehajtásáról
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2010. évi
Intézkedési Tervére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről és a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Szabó József, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ főigazgatója
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról,
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségügyi szakellátórendszerének
átalakulásáról az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény módosítása tükrében
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Előterjesztő: Dr. Bodnár Judit, regionális tiszti főorvos ÁNTSZ Északmagyarországi Regionális Intézete
12. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeiben
működő konyhák vállalkozásba adásának tapasztalatairól, javaslat a szükséges
intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a megyei önkormányzat 5 intézményében elvégzett, Európai Uniós
forrásból támogatott akadálymentesítésről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
14. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
15. Tájékoztató a hazai forrásból (TEKI, LEKI, CÉDE) támogatott beruházások
megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
16. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
társaságokban lévő érdekeltségeiről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

gazdasági

17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes
ingatlanok más vagyonkategóriába történő átsorolására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező
kiemelt célokra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet, valamint az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pályázatának
fenntartói támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP2.2.4/09/1) pályázaton való részvételére
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Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit
Kft. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című (TIOP 2.2.4/09/1) pályázatának megyei önkormányzati
véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Diósgyőri Várért Alapítvány csatlakozására az Archeológiai Kulturális
Közalapítványhoz
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
24. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

lejárt

határidejű

25. Javaslat a Miskolc, Baross Gábor út 13-15. szám alatti – az ingatlannyilvántartásban Miskolc 4826/35 helyrajzi számon nyilvántartott – a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 254/1081 tulajdoni illetősége értékesítésére
Előterjesztő: dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási – képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című (TIOP-1.2.2/09/1 pályázat fenntartói
nyilatkozatának aláírására
Előterjesztő: dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
27. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1)
pályázaton konzorciumban történő részvételére, valamint a pályázat keretében
szükségessé váló többletkapacitási befogadási eljárás kezdeményezésére
Előterjesztő: dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének a kötelező
önkormányzati feladatok ellátását ellehetetlenítő hatásai elleni állásfoglalásra
Előterjesztő: dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
29. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. J., Izsófalva)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
30. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. Zs., Izsófalva)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
31. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (I. B.-né, Sárospatak)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
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32. Egyebek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megkezdte munkáját.

Első napirend: Kovács Lajosné közgyűlési tag részére megbízólevél átadása, illetve
eskütétele
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Benedek
Mihály képviselő írásban lemondott megyei önkormányzati képviselői mandátumáról
2009. december 1-jei hatállyal.
A megüresedő képviselői helyre a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet
bejelentette az új jelöltet Kovács Lajosné személyében.
A Területi Választási Bizottság a bejelentés tárgyában meghozta a döntését, melynek
ismertetésére, majd azt követően a megbízólevél átadására felkérem Dr. Putnoki-Nagy
Pált, a Területi Választási Bizottság elnökét.
Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Területi Választási Bizottság elnöke: Elnök úr a
bevezetőjében már elmondta, hogy Benedek Mihály megyei önkormányzati képviselő
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez benyújtott nyilatkozatával
2009. december 1. napjának hatályával lemondott - az MSZP jelölő szervezet által - a
10.000-nél több lakosú települések választókerületében állított önálló megyei listán
megszerzett megyei önkormányzati képviselői mandátumáról.
Az MSZP, mint jelölő szervezet 2009. november 30-án kelt levelében a megüresedő
megyei önkormányzati képviselői helyre a 10.000-nél több lakosú települések
választókerületében
állított
önálló
megyei
listán
11. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kovács Lajosné képviselőjelöltet jelentette be és
kérte részére a megbízólevél kiadását.
Ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezetet a
megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes
választási bizottsághoz.
A TVB megállapította, hogy az MSZP, mint jelölő szervezetnek a 10.000-nél több
lakosú települések választókerületében állított önálló megyei listájának 11. helyén
szerepel Kovács Lajosné.
Mindezekre tekintettel a Területi Választási Bizottság megállapította, hogy Benedek
Mihály megyei önkormányzati képviselő lemondása következtében Kovács Lajosné
megyei önkormányzati képviselői mandátumot szerzett, ezért részére kiadja a
megbízólevelet.
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Megkérem Kovács Lajosnét, hogy a megbízólevelet vegye át, ezt követően a
közgyűlés elnöke fogja az esküt kivenni Öntől.
Kovács Lajosné átveszi a megbízólevelet dr. Putnoki-Nagy Páltól.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm dr. Putnoki-Nagy Pálnak, a
Területi Választási Bizottság döntésének az ismertetését. Felkérem Kovács Lajosné
képviselőt, hogy a testület előtt tegye le az esküt. (Ezt követően az eskü letételére és az
esküokmány átadására kerül sor.) Megállapítom, hogy ezzel a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 59 tagú létszáma helyreállt. Kovács Lajosnénak gratulálok a
Megyei Közgyűlés nevében a képviselői megbízatásához.

Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága egy-egy
tagjának felmentésére, illetőleg egy-egy új tagjának megválasztására, valamint a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egy új tagjának
megválasztására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen
való tárgyaláshoz. Az előterjesztést bizottságok nem véleményezték.
Kovács Lajosné képviselőként érintett a saját személyére vonatkozó testületi
döntésben. Kérdezem Kovács Lajosnét, hogy kezdeményezi-e a testületi döntést a
szavazásból való kizárásáról. Nem kezdeményezi, így a döntésben részt vesz.
A Megyei Közgyűlés Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának 2009. december
14-én érkezett kezdeményezése alapján javaslatot teszek az Egészségügyi
Bizottságban, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságban és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban történő személyi változásokra, az
alábbiak szerint:
Az Egészségügyi Bizottsági tagsága alól javaslom felmenteni Rikter Levente nem
közgyűlési tagot, helyette javaslom megválasztani Németh István nem közgyűlési
tagot.
A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsági tagsága alól javaslom felmenteni Juhász
Szabolcs nem közgyűlési tagot, helyette javaslom megválasztani Czakó György nem
közgyűlési tagot.
Benedek Mihály megyei közgyűlési mandátumáról 2009. december 1-jei hatállyal
lemondott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a
megüresedett mandátumot Kovács Lajosné részére adta ki. Ebből következően
Benedek Mihály bizottsági tagsága a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságban megszűnt. E bizottság tagjává Kovács Lajosné
közgyűlési tagot javaslom megválasztani.
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Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatosan? Megállapítom, hogy nincs. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a
határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
146/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága egy-egy tagjának felmentése, illetőleg egyegy új tagjának megválasztása, valamint a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság egy új tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága
egy-egy tagjának felmentésére, illetőleg egy-egy új tagjának megválasztására,
valamint a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egy új
tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot, és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi
döntést hozta:
1. A Közgyűlés Rikter Levente nem közgyűlési tagot felmenti az Egészségügyi
Bizottsági tagsága alól, és e bizottság tagjává megválasztja Németh István nem
közgyűlési tagot.
2. A Közgyűlés Juhász Szabolcs nem közgyűlési tagot felmenti a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottsági tagsága alól, és e bizottság tagjává megválasztja
Czakó György nem közgyűlési tagot.
3. A Közgyűlés Kovács Lajosné közgyűlési tagot megválasztja a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjának.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
azonnal
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés Németh
Istvánt és Czakó Györgyöt az önkormányzati törvényben előírtaknak megfelelően
külső bizottsági tagnak megválasztotta. Felkérem Németh Istvánt és Czakó Györgyöt,
hogy az önkormányzati törvényben foglaltak alapján a testület előtt tegyék le az esküt.
Ezt követően az eskü letételére és az esküokmányok átadására kerül sor.

Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár magasabb
vezetőjének megbízására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztéshez előterjesztői módosítást
nyújtok be, amely szerint az előterjesztésben tévedésből került feltüntetésre a 10.000,Ft-os közművelődési szakmai pótlék, így Somorjai Lehel megbízása esetén javaslom
havi illetményét 260.400,- Ft-ban megállapítani. Az előterjesztői módosítás a
közgyűlés tagjainak az ülés előtt kiosztásra került.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság tárgyalta, kérem a bizottságok véleményének ismertetését. Először Lukács
Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének, majd azt követően Baricska
Jánosnénak, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökének adom át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztés
tárgyalásakor egy általános kérdéssel is foglalkozott, a megyei intézmények, kiemelten
a nagyobb feladatot ellátó intézmények vezetői illetményének kérdésével. Ezért az
Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványt tesz az előterjesztés határozati
javaslatához. Az előterjesztéshez képest 10 igen és 1 nem szavazattal
kezdeményezzük, hogy az előterjesztő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
vezetőjének megbízni javasolt személy részére a feladattal arányosan magasabb
összegű illetményt javasoljon a közgyűlés felé, hiszen a 260.400 forintos illetmény a
feladathoz képest nem megfelelő. A bizottság az előterjesztést és a határozati
javaslatot a módosító indítvánnyal együtt 11 egybehangzó igen szavazattal
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
pályázót meghallgatta és 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Levéltár magasabb
vezetőjének megbízására javasolja. 13 éves szakmai gyakorlata a vezetői programja
alapján dinamikus lendületet hozhat az intézmény életében. Bizottságunk javasolja
elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést nyilvános ülésen tárgyaljuk,
hiszen bírjuk a pályázó ebbéli felhatalmazását. Kérdezem a frakcióvezetőket, hogy
van-e kérdés, vélemény hozzáfűznivaló? Kormos Dénes frakcióvezetőnek adom át a
szót. Tessék.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Képviselőcsoportunk a vezetői megbízást a
javasolt személy részére támogatja. Úgy gondoljuk, hogy a Megyei Levéltár elmúlt
időszakban végzett tevékenysége az ott folyó kutatómunka, az a fajta szakmai
elismerés, amit nemcsak a megyében, hanem országos szakmai szervezeteknek a
különböző értékelése, ellenőrzése kapcsán is kaptak, nyilvánvalóan azt mutatja, hogy
egy nagyon fontos intézményről van szó. A vezető mellett, mint ahogy a pályázat
véleményezői is mondják, kitűnő szakemberek dolgoznak az intézményben és
feltehetően ez a munka színvonalasan folyik. A pályázattal és a pályázó személyére
vonatkozó határozati javaslattal egyetértünk. Azzal a gondolattal is, amelyet az
Ügyrendi és Jogi Bizottság megfogalmazott, egyet lehet érteni. Évek óta nézzük ezeket
a vezetői pályázatokat és majdnem mindegy, hogy melyik részén ülünk a teremnek, azt
látjuk, hogy komoly intézményi vezetői pályázatoknál az a összeg, amit aláhúzással
kapunk vezetői bérként, az elég kevés. Ennek több oka van, törvények szabályozzák
ezt, amelyek kötöttek. Azt javaslom, hogy át kellene tekinteni a megyei intézmények
vezetői díjazását. Értem és elfogadom azt a fajta megközelítést, hogy a Megyei
Levéltár esetében ezt indítsuk el, de nem tartom és nem tarjuk szerencsésnek, hogy ez
egyedi kérdés legyen. Hiszen több olyan megyei kiterjedésű intézményünk van, - csak
szakmában kicsit rokon területet említsek, a Megyei Múzeumi Igazgatóságot, - ahol a
vezető tudományos fokozattal és egyéb más szakmai erényekkel is bír, s ha
megnézzük az ő javadalmazását, az is szerény. De akár szakmai szolgáltató
intézményeinket is nézhetjük, úgy gondolom, hogy ne egyedi kérdésként kezeljük ezt,
hanem a Megyei Közgyűlés tekintse át a valóban megyei hatáskörű - nem egy-egy
intézmény, amelyik egy oktatási vagy más intézmény, ott is fontos ez, de első körben a
teljes megyei hatáskörrel bíró - intézmények vezetői díjazását és egységesen hozza ezt
vissza és úgy tárgyaljuk meg a vezetői díjazást. Most külön egy esetben ezt ne emeljük
ki. Korrektebb intézkedést hozhatunk és méltányosabb lehet ez a fajta megközelítés,
esetlegesen egy pozitív elbírálás a többi megyei hatáskörű intézménnyel kapcsolatban
is. Ebben a formában a módosító javaslatot nem tudjuk támogatni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem azt, hogy van-e újabb hozzászólás?
Megállapítom, hogy nincs. Egyetértek a frakcióvezető úr által elmondottakkal, hiszen
ebben mi is hasonlóan gondolkodunk. Sajnálatos módon azonban a törvény nem teszi
lehetővé a megyei intézmények vezetőinek magasabb összegű díjazását, illetve
nincsenek források rá. Erről akár most is, vagy a későbbiekben is szívesen tárgyalunk.
Kötöttek bizonyos értelemben a lehetőségeink, a törvényi szabályozások változtak
valamilyen szinten. Amit Ön mondott, úgy gondolom, egy továbbgondolása, illetve
egy szisztematikus végiggondolása nem egyedi esetre. Ha jól értelmeztem, mostanra
nem gondolja frakcióvezető úr. Egyetértek azzal is, hogy a Megyei Levéltárban az
elmúlt időszakban egy komoly fejlesztés történt. A volt igazgatónknak a munkája
benne volt a kivitelezést megelőző tervezésekben. Köszönettel tartozunk mindazért a
munkáért, amivel beindítottak egy új rendszert. Az is igaz, hogy kiváló szakemberek
dolgoznak a Megyei Levéltárban, hiszen nagyon sok kiadványt tudtak a megyéről
kiadni, országos ismertségre és odafigyelésre érdemes munkákat. Kormos Dénes
frakcióvezető úr kíván szólni, átadom a szót.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Abban egyetértettünk, hogy érdemes ezzel
foglalkozni, és nehogy egy félreértésen alapuljon esetleg a megközelítés. Az érvényes
jogszabályok a bérben minimum kötelező feltételeket határoznak meg, nincs olyan
kitétel, hogy ettől a fenntartó nem térhet el. Mozgása van a mindenkori anyagi
lehetőségeinek, függvényében nem korlátozza ebbéli szerepét a jogszabály.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Bizonyos szűkítéseket azért bevezet, de most
nem fogjuk tudni itt felidézni egymásnak azt a három paragrafust, amibe kötöttebbek a
lehetőségeink, véleményem szerint. Erre az elkövetkezendő időben a szakmai
főosztály és a főjegyző bevonásával teszünk egy kísérletet. Ma úgy érezzük, hogy
nehezebb a helyzetünk akkor is, amikor látjuk, hogy kevés a fizetés. Először az
Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványát teszem fel szavazásra.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 7 igen, 11 nem szavazattal, 32
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Jogi
Bizottság módosító indítványát elutasította.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés az Ügyrendi
és Jogi Bizottság módosító indítványát nem támogatta. Arra kérem a közgyűlés tagjait,
hogy a határozati javaslatról szavazzunk, mely Somorjai Lehel vezetői megbízásáról
szól 2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
módosítással együtt a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
147/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár magasabb vezetőjének megbízása.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár magasabb vezetőjének megbízásáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatói feladatainak
ellátásával 2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig megbízza
Somorjai Lehelt,
illetményét 260.400 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 55.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. január 1.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Gratulálunk és jó munkát kívánunk az
intézmény élén. Azt gondolom, hogy az eddigieknek a folytatása nagyon szép feladat.
Ahogy leírta igazgató úr, a pályázatában még új tervek is szerepelnek.

Negyedik napirend: Javaslat a 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás
Pályázatra és kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi
pályázatok támogatásáról szóló 66/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság
tárgyalta. Kérem a bizottságok véleményének ismertetését. Először az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének adom át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk az anyag
tárgyalása során elfogadhatatlannak tartja, hogy egy megítélt támogatást nem
használnak fel az adott rendezvényre, majd hónapokkal később egy másik rendezvény
megtartása után, utólagosan nyújtanak be kérelmet a rendezvény céljától teljesen eltérő
program finanszírozására. Ezért bizottságunk egybehangzó 11 nem szavazattal nem
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 6
igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal a határozati javaslatot támogatta.

15

Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: bizottságunk 8 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a frakciókat, hogy van-e kérdés,
vélemény, hozzáfűznivaló? Megállapítom, hogy nincs. Annyit hozzá kell tenni, hogy
ugyanazon a településen kerül felhasználásra ez a forrás. A megítélt támogatást nem
használták fel a „Szent Iván éji vigadalom – nyárközépi tűzijáték” elnevezésű
rendezvény megtartására. Az alapítvány kérelmet nyújtott be „Nyárbúcsúztató családi
nap” rendezvényének finanszírozására. Az előterjesztés határozati javaslatát az
Ügyrendi és Jogi Bizottság teljesen elutasítja, a másik két bizottság támogatta.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki támogatni tudja az előterjesztést?
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 16 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
148/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi
rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatásáról szóló
66/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 2009. évi kulturális,
sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és a kisebbségi rendezvényekre érkezett
közösségi célú alapítványi pályázatok támogatásáról szóló 66/2009. (VI.25.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására vonatkozó javaslatot, és a következő döntést
hozta:
1.

A Közgyűlés a 66/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 1. számú melléklet
35. sorában, a pályázati cél oszlopban a „Szent Iván éji vigadalom – nyárközépi
tűzijáték” szövegrészt „Nyárbúcsúztató családi nap” szövegrészre módosítja.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályának,
valamint a Közgazdasági Főosztályának vezetőjét a módosítás iránti kérelmet
benyújtó Tállya Jövőjéért Alapítvány képviselőjével a megállapodás módosítás
megkötésének előkészítésére, lebonyolítására, és a támogatás összegének
kiutalására.
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3.

A Közgyűlés felhívja a 2. pontban megjelölt főosztályok vezetőinek figyelmét,
hogy kísérjék figyelemmel a pályázat megvalósulását.

Felelős:
Határidő:

Hideg Imre, és Dr. Szemán Ilona főosztályvezetők
értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta.

Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítására és az e tárgyban hozott 115/2009. (XI.19.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat visszavonására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: 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. Az
előterjesztéshez vannak módosító javaslatok, melyek lényege, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat neve ne szerepeljen az érintett költségvetési szervek
nevében. Arra kérem a bizottsági elnököket, hogy ahol volt módosító indítvány, azzal
együtt ismertessék a bizottság véleményét. Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének adom át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk módosító
javaslattal él a közgyűlés felé, 10 igen és 1 nem szavazattal javasolja, hogy a Megyei
Önkormányzat neve ne szerepeljen az alapító okiratok módosítással érintett
költségvetési szervek nevében, azaz az intézmények neve ne legyen „Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat” nevének feltüntetése miatt módosítva. A bizottság
az egyéb, ezzel nem érintett alapító okirati részeket támogatja, a módosító indítvánnyal
együtt 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a közgyűlésnek
az előterjesztést.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Bizottságunk támogatta az
előterjesztést.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta és ugyanúgy, mint az Ügyrendi és Jogi Bizottság, javasolja,
hogy a Megyei Önkormányzat neve ne szerepeljen az alapító okiratok módosításával
érintett költségvetési szervek nevében, azaz az intézmények neve ne legyen „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” nevének feltüntetése miatt módosítva. Ezt 7
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igen és 2 nem szavazattal támogattuk. Egységes szerkezetben 7 igen szavazattal és 2
nem szavazat mellett a határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk elég hosszasan
tárgyalta ezt az előterjesztést és elég hosszú vita is volt ezzel kapcsolatosan. A
szándékot értjük és nagyon jó lenne, ha valóban tudatosulna a közvéleményben, hogy
ezeket az intézményeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat működteti
és tartja fenn nagyon nagy nehézségek mellett is magas színvonalon. Mégsem tudtuk
támogatni az Ügyrendi és Jogi Bizottsághoz hasonlóan a névváltoztatást. Elég sok érv
elhangzott a bizottságban ezzel kapcsolatosan. Az elég magas költségeken túl az
iskolák nevei rendkívül hosszúak így is, hiszen többcélú intézmények vannak és
eléggé kezelhetetlen - bizonyos adminisztratív szempontokból - a rendkívül hosszú
neveknek a különböző okmányokban való feltüntetése, illetve az év közbeni módosítás
további nehézségekkel járhat az intézményeknél, hiszen érettségikre, szakvizsgákra
már be kellett jelentkezni hivatalosan a KIR rendszerben és ezek okozhatnak
fennakadásokat majd a vizsgák és bizonyítványok kapcsán. Sok minden elhangzott
még ezen túl is. Bizottságunk hasonlóan foglalt állást, mint az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, hogy ne kerüljön most be a névváltoztatás az alapító okiratokba. Az
előterjesztés többi részét támogattuk, ebben, - mind a módosításban, mind pedig a név
módosítása nélküli elfogadásban - egyhangúlag, 13 igennel szavazott a bizottságunk.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A napirend
tárgyalásakor a bizottság egyhangúlag, 13 igen szavazattal a következő módosítást
javasolja: a határozat 40. számú melléklete a következő szakfeladat-számmal
egészüljön ki: „562917 Munkahelyi étkeztetés”. 13 egybehangzó igen szavazattal
fogadta el a módosítást a bizottság. A bizottság a határozati javaslatot a módosítással
együtt 8 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezetőknek, frakció tagoknak van
módjuk, lehetőségük hozzászólni, kérdést feltenni, véleményt elmondani. Kormos
Dénes képviselőnek adom át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Intézmények egy jelentős része nevét több
éve vagy évtizede viseli. Az intézmények egy jelentős részénél fenntartó a Megyei
Önkormányzat, tulajdonosa települési önkormányzat a feladatellátásból adódóan. Az
intézménynév változtatással kapcsolatban kötelező törvényben előírt eljárást kell
lefolytatni minden egyes intézménynél. Tudjuk, hogy megtörtént, tájékozódtunk is
ezzel kapcsolatban, hogy milyen véleményeket fogalmaztak meg. Ha a Megyei
Önkormányzat ki akarja fejezni azt a szándékát, - egyébként úgy vélem jogosan, hogy Megyei Önkormányzati fenntartású intézményekről van szó és ezt jó, hogy ha
tudják, vagy látják az érintettek, van egyéb más módja is, ahogyan ezt meg lehet tenni.
Ebben az esetben, mint ahogy az intézmények jelezték, nagyon komoly
költségproblémákat felvet, futó pályázatok pl., amelyek már be vannak adva és nyilván
ennek meg vannak a jogi keretei, hogy kik a kedvezményezett intézmények, komoly
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bonyodalmakat jelent. Azt gondolom, hogy érdemes lenne előzetesen tájékozódni,
feleslegesen nem belevenni az intézményeket ilyen kötelező eljárási rendbe, mert
tudom, hogy tisztességesen, a jogszabályoknak megfelelően végigcsinálták. Nem
kerülnénk abba a helyzetbe, mint korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei név
engedélyeztetése, ami egy indokolatlan túlterjeszkedése lett volna a Megyei
Önkormányzatnak és egy szinte kezelhetetlen feladat, másfajta minősítésétől most
nyilván el kell tekinteni, mert tételezzük fel benne a jó szándékot. Ebben is lehet ilyen
más megoldás, ebben partnerek vagyunk. Azt kérem a frakciók nevében, hogy
magunkat is kíméljük meg ilyen előterjesztésektől, amire menetközben rájövünk, hogy
vissza kell vonni és a felesleges munkától az érintetteket is, akiknek részt kell venni az
előkészítésében.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek még véleménye, kérdése? Megállapítom, hogy nincs. Ha egy intézményt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tart fenn és a nevében ezt jelezzük,
akkor valószínű, hogy senkinek semmi nagy baja nem történik, hanem csak a valóság,
a realitás jelenik meg. Volt arra példa, hogy összevontunk iskolákat Ózdon és el is tűnt
néhány iskolának a neve és abból lett egy harmadik. Frakcióvezető úr az anyagi oldalát
is említette. Vélhetően pecsét és táblacseréről lehet szó, illetve módosítanunk kellene
az Internetes honlapokat és a levélpapírokat, ami nem egy óriási összeg. Tudomásul
vesszük ezt a véleményt és a bizottsági véleményeket is. Ez arra jó, hogy beszéljünk
róla. Kevés a pénz és azért mondjuk ezt, a takarékosság indokolja. A másik oldalról
sem a pénzköltésnek a szándéka indokolta az előterjesztést, hanem az, hogy jelenjen
meg a Megyei Önkormányzat. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító
indítványát és az ezzel tartalmában azonos Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és
az Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványát teszem fel szavazásra, ami szerint
ne kerüljön be Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat neve az intézmény
elnevezésébe.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és az Oktatási
és Sport Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az
Oktatási és Sport Bizottság módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a módosító indítvány
elfogadásra került. A következő a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság módosító
indítványa, mely szerint a határozat 40. számú melléklete a következő szakfeladat-
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számmal egészüljön ki: „562917 Munkahelyi étkeztetés”. Arra kérem a közgyűlés
tagjait, hogy a módosító indítványról szavazzunk.
A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság módosító indítványára
közgyűlési szavazás eredménye:

vonatkozó

1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
módosító indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Eljutottunk a határozathozatalhoz, amely a
módosító javaslat elfogadása után úgy szól, hogy újonnan ne kerüljön oda mindenhová
az a mondatrész, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat iskolája,
szakkórháza, vagy hasonló. Maradjon az eredeti elnevezése, ami eddig is funkcionált.
Az egyéb módosításokat - amelyek szerepelnek az alapító okiratban - támogatták a
bizottságok. Kérdezem a közgyűlés tagjaitól, hogy tudjuk-e így támogatni az
előterjesztés határozati javaslatát?
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
3.) Határozati javaslat
A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és
a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
módosító indítványával együtt a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő
egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása és az
e tárgyban hozott 115/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat visszavonása
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A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása
alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
felülvizsgálata és módosítása tárgyában meghozott - 57/2009. (VI. 25.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, valamint a 92/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozattal, valamint a 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, valamint a
94/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított - 31/2009. (IV. 30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint
módosítja:

1. A Határozat 1. számú mellékletében jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatalának alapító okirata „5. Alaptevékenysége” pontja a
következő 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
841132 Adóigazgatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841902 Központi költségvetési befizetések
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
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852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (910. évfolyam)
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőttszakképzés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési
támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása
861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással
861005 Bentlakásos hospice ellátás
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának
komplex támogatása
872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
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910123 Könyvtári szolgáltatások
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő
tevékenység
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910501 Közművelődési tevékenység és támogatásuk
951100 Számítógép-periféria javítása
2. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium alapító okiratának „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontja
a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél kiegészül a:
„8419 költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- önkormányzati támogatások„
szövegrésszel, továbbá
-

a „853112 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)” rész 6. francia bekezdését követően, valamint
- a „853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” rész 7. francia bekezdését
követően, valamint
- a „853132 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)” rész 6. francia bekezdését követően, valamint
- a „853211 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” rész 5. francia
bekezdését követően, valamint
- a „853212 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon” rész 6. francia bekezdését követően, valamint
- a „853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon” rész 7. francia bekezdését követően, valamint
- a „853232 sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon” rész 6.
francia bekezdését követően, valamint
- a „855922 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” rész 8. francia bekezdését
követően
kiegészül a következő francia bekezdéssel:
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„- a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése és
oktatása”
3. A Határozat 4. számú mellékletében jóváhagyott Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratának „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontja a 2010. január 1-től
hatályos szakfeladat címnél kiegészül a:
„8419 költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- önkormányzati támogatások„
szövegrésszel, továbbá
-

-

-

a „852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam)” részt követő 1. francia bekezdésből törlésre kerül az „és
tizenharmadik” kifejezés, valamint
a „852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” részt követő 1. francia
bekezdésből törlésre kerül az „és tizenharmadik” kifejezés, továbbá az 5.
francia bekezdés szövege „beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása” szövegre
módosul; továbbá a 6. francia bekezdés szövege „a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése és oktatása” szövegre
módosul; valamint
a „853112 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)” részt követő 7. francia bekezdés szövege
„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
nevelése és oktatása” szövegre módosul; továbbá a 8. francia bekezdés
szövege „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
nevelése és oktatása” szövegre módosul; valamint
a „853121 nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
részt követő 1. és 2. francia bekezdésben a „szakmai előkészítő” kifejezés
helyébe a „szakmacsoportos alapozó” kifejezés lép, valamint
a „853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” részt követő 1. és 2. francia
bekezdésben a „szakmai előkészítő” kifejezés helyébe a „szakmacsoportos
alapozó” kifejezés lép, továbbá a 7. francia bekezdés szövege
„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált
nevelése és oktatása” szövegre módosul; továbbá a 8. francia bekezdés
szövege „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
nevelése és oktatása” szövegre módosul; valamint
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-

-

-

-

a „853212 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 4. francia bekezdés szövege „beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése és
oktatása” szövegre módosul; továbbá az 5. francia bekezdés szövege „a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése és
oktatása” szövegre módosul; valamint
a „853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 5. francia bekezdés szövege „beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése és
oktatása” szövegre módosul; továbbá a 6. francia bekezdés szövege „a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése és
oktatása” szövegre módosul; valamint
a „853232 sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon” részt
követő 4. francia bekezdés szövege „beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása” szövegre
módosul; továbbá az 5. francia bekezdés szövege „a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése és oktatása” szövegre
módosul; valamint
a „855922 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” részt követő 9. francia
bekezdés szövege „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók integrált nevelése és oktatása” szövegre módosul; továbbá a
10. francia bekezdés szövege „a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulók nevelése és oktatása” szövegre módosul.

4. A Határozat 5. számú mellékletében jóváhagyott Serényi Béla Gimnázium,
Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint
módosul:
a) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontja a 2010. január 1től hatályos szakfeladat címénél kiegészül a:
„8419 költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- önkormányzati támogatások” szövegrésszel
b) Az alapító okirat „7. Az intézmény kiegészítő tevékenysége” pontja a 2010.
január 1-től hatályos szakfeladat címénél:
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- kiegészül az alábbi szövegrészekkel:
„8413 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
54135 a gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és
tevékenységek
841352 mezőgazdasági támogatások
-a tangazdaság működtetéséhez folyósított mezőgazdasági támogatások”
valamint
„015 vegyes gazdálkodás
015000 vegyes gazdálkodás
-a tangazdaság működtetése során növénytermesztés és állattenyésztés
szakfeladattal”
- a „811 építményüzemeltetés 811000 építményüzemeltetés” szövegrész
helyébe pedig a „682 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegrész kerül.

5. A Határozat 6. számú mellékletében jóváhagyott Trefort Ágoston Szakképző Iskola
alapító okiratának „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontja a 2010. január 1-től
hatályos szakfeladat címnél kiegészül a:
„8419 költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- önkormányzati támogatások” szövegrésszel
6. A Határozat 8. számú mellékletében jóváhagyott Abaújszántói Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „2.Székhelye” pontja a következőképpen módosul:
„Székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24. sz.”
b) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontja a következő 2009.
december 31-ig hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai”
c) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége” pontjában a 2010. január
1-től hatályos szakfeladat címnél:
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-

a „853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” részt követő 4. francia bekezdés
törlésre kerül,
a „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)” részt követő első francia bekezdésben az
„(állattenyésztés)” kifejezés törlésre kerül.

7. A Határozat 9. számú mellékletében jóváhagyott Bolyai Farkas Szakképző Iskola
alapító okiratának „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontja a következő 2009.
december 31-ig hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
802199 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás,
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása”
8. A Határozat 10. számú mellékletében jóváhagyott Deák Ferenc Szakképző és
Művészeti Szakközépiskola alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában:
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámok felsorolásából törlésre
kerülnek a következő szakfeladatszámok:
„551414 Üdültetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
804039 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése”
- a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámok felsorolása pedig a „841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
szakfeladatszámmal egészül ki.
b) Az alapító okirat „6.Szakágazati besorolás” pontja a következő TEÁOR
számokkal egészül ki:
„8299 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység”
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9. A Határozat 11. számú mellékletében jóváhagyott Deák Úti Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának a „4. Az intézmény alaptevékenysége” pontja az alábbiak szerint
módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat címnél kiegészül a következő
szakfeladatszámokkal:
„751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás”
b) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél pedig a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”

10. A Határozat 12. számú mellékletében jóváhagyott Erdélyi János Általános Iskola
és Kollégium alapító okiratának a „4. Az intézmény alaptevékenysége” pontja az
alábbiak szerint módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat címnél kiegészül a „751922
Önkormányzatok,
valamint
kistérségi
társulások
elszámolásai„
szakfeladatszámmal:
b) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél pedig a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„5590 Egyéb szálláshely- szolgáltatás
559011 Diákotthoni, szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
11. A Határozat 13. számú mellékletében jóváhagyott Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon alapító okiratának a „4. Az
intézmény alaptevékenysége” pontja az alábbiak szerint módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat címnél kiegészül a következő
szakfeladatszámokkal:
„552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
80110 Óvodai nevelés
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80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai”
b) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél pedig a következő
szövegrészekkel egészül ki:
„853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. (XI. 5.) MKM sz. rendelet
2. sz. melléklete szerint
8532 Szakmai középfokú oktatás
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai, elméleti képzés
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997.(XI. 5.) MKM sz. rendelet
2. sz. melléklete szerint
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
- a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatás keretében biztosítja az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű
betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását
853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. (XI. 5.) MKM sz. rendelet
2. sz. melléklete szerint
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559011 Diákotthoni, szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
elszámolásai”

társulások
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12. A Határozat 14. számú mellékletében jóváhagyott Irinyi János Szakközépiskola és
Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában:
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámok felsorolásából törlésre
kerülnek az alábbi szakfeladatszámok:
„552411 Munkahelyi vendéglátás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801313 Alapfokú művészet-oktatás”
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámok felsorolása kiegészül az
alábbi szakfeladatszámokkal:
„802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelése, oktatása
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
802263
Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
iskolarendszerű
felnőttoktatás”
- a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolása a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások
elszámolásai
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára”
b) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában a 2010. január
1-től hatályos szakfeladat címénél törlésre kerül:
- a „853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
részt követő 8. és 9. francia bekezdés
- a „855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése” részt követően a 3. francia bekezdés
- a „855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” részt követően a 3. francia
bekezdés
c) Az alapító okirat „6. Szakágazat besorolás” pontjából törlésre kerülnek a „8559
Egyéb tanfolyami oktatás” és „559004 Kollégium üzemeltetése” számok,
valamint kiegészül a „8559 M.n.s. egyéb oktatás” és „56291 oktatásban
résztvevők étkeztetése” számokkal.
d) Az alapító okirat „7. Az intézmény kiegészítő tevékenysége” pontjában a 2010.
január 1-től hatályos címénél a „855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai
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oktatás” részt követő 3. francia bekezdés törlésre kerül, továbbá a 7. pont a
következő 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés”
e) Az alapító okirat „10.3. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:”
pontja a következőképpen módosul:
„Önállóan működő és gazdálkodó intézmény mely ellátja az önállóan működő
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pénzügyi és gazdálkodási
feladatait és könyvvezetését”
13. A Határozat 15. számú mellékletében jóváhagyott Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Az intézmény alaptevékenysége” pontjában:
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolása kiegészül a „751922
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
szakfeladatszámmal.
- A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolása a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„811000 Építményüzemeltetés
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”
b) Az alapító okirat a következő 5. ponttal egészül ki (mellyel egyidejűleg az
eredeti 5-21. pontok számozása 6-22. pontokra változik):
„5. Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
2010. január 1-től hatályos szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
773000 Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése”
14. A Határozat 17. számú mellékletében jóváhagyott Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Diákotthon alapító okiratának a „6. Az intézmény
alaptevékenysége:” pontja az alábbiak szerint módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat címnél kiegészül az alábbi
szakfeladatszámokkal:
„80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
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802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása
55232 Iskolai intézményi közétkeztetés
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások
elszámolásai”
b) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél kiegészül a következő
szakfeladatszámokkal:
„85313 Szakiskolai oktatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559011Diákotthoni,szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai szakfeladattal”
15. A Határozat 19. számú mellékletében jóváhagyott Mozgásjavító Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Diákotthon alapító okirata az alábbiak szerint módosul?
a) Az alapító okirat „3. Az intézmény közvetlen jogelődjének neve:” pontja a
következők szerint módosul:
„3. Az intézmény közvetlen jogelődjének neve: Heine-Medin Utógondozói
Általános Iskola és Nevelőotthon, Sály”
b) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában:
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámok felsorolása kiegészül az
alábbi szakfeladatszámokkal:
„801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások
elszámolásai”
- a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámok felsorolása kiegészül a
következő szakfeladatszámokkal:
„853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű sSzakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
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559011Diákotthoni,szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai szakfeladattal
811000 Építményüzemeltetés”

16. A Határozat 21. számú mellékletében jóváhagyott Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának „6. Az intézmény alaptevékenysége:” pontja az alábbiak szerint
módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolása a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„88110 Óvodai nevelés
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai”
b) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolásból törlésre kerül a
„853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás” szakfeladatszám.
c) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolása kiegészül a következő
szövegrészekkel:
„852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997.(XI. 5.) MKM sz. rendelet
2. sz. melléklete szerint
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. (XI. 5.) MKM sz.
rendelet 2. sz. melléklete szerint
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
- biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. (XI. 5.) MKM sz.
rendelet 2. sz. melléklete szerint
853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
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5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559011 Diákotthoni, szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvoda, intézményi közétkeztetés
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásail”
d) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok címnél a „853212 Sajátos
nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon” részt
követő francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ speciális szakiskola szakképzési évfolyamán az OKJ-ben szereplő és az
alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében - a megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint – felkészít szakmai vizsgára”
17. A Határozat 22. számú mellékletében jóváhagyott Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképző Iskola alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában:
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolása kiegészül a „802214
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás” szakfeladatszámmal, továbbá
törlésre kerülnek belőle a következő szakfeladatszámok:
„52411 Munkahelyi vendéglátás
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
751823 Vízügyi szakigazgatás
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása”
-

a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolása kiegészül a következő
szakfeladatszámokkal:
„853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
841901 Önkormányzatok, valamint több célú kistérségi társulások
elszámolása”

b) Az alapító okirat „6. Az intézmény kiegészítő tevékenységek:” pontjában:
-

a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolásából a következő
szakfeladatszámok törlésre kerülnek:
„55240 egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás
552411 munkahelyi vendéglátás
5530 intézményi közétkeztetés
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552323 iskolai intézményi közétkeztetés
45400 épületfenntartás és korszerűsítés
454018 épületfenntartás és korszerűsítés”
-

- a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolásából a következő
szakfeladatszámok törlésre kerülnek:
„5629 Egyéb vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés”

18. A Határozat 25. számú mellékletében jóváhagyott Surányi Endre Szakképző Iskola
és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában a 2010. január
1-től hatályos szakfeladatok felsorolása kiegészül a „841901 Önkormányzatok
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatszámmal.
b) Az alapító okirat „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontjában a 2010.
január 1-től hatályos szakfeladat címnél:
- a „853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)”
részt követő 2. francia bekezdés helyébe az „ a szakképzési évfolyamon az
Országos képzési jegyzékben szereplő és az alapító okirat mellékletében
felsorolt szakképesítések körében felkészítés szakmai vizsgára” szöveg lép,
valamint
- a „853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” részt követő 2. francia bekezdés
helyébe az „ a szakképzési évfolyamon az Országos képzési jegyzékben
szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében
felkészítés szakmai vizsgára” szöveg lép, továbbá a 4. francia bekezdés
törlésre kerül, továbbá új 5. francia bekezdésben kiegészül a „a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével rendelkező
tanulók integrált nevelése és oktatása” szövegrésszel, valamint
- a „853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)” részt
követő első francia bekezdésből törlésre kerül az „élelmiszeripar” kifejezés,
valamint
- a „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)” részt követő 3. francia bekezdés törlésre kerül,
továbbá új 5. francia bekezdésben kiegészül a „a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével rendelkező tanulók integrált
nevelése és oktatása” szövegrésszel, valamint
- a „853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon” részt követő 2.
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-

-

francia bekezdésből törlésre kerül a „megyei fejlesztési tervben
meghatározottak szerint” szövegrész, valamint
a „853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 2. francia bekezdésből törlésre kerül a „megyei
fejlesztési tervben meghatározottak szerint” szövegrész, továbbá törlésre
kerül a 3. francia bekezdés, továbbá új 4. francia bekezdésben kiegészül a „a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével rendelkező tanulók integrált nevelése és oktatása”
szövegrésszel, valamint
a „853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 4. francia bekezdés törlésre kerül, továbbá új 5.
francia bekezdésben kiegészül a „a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével rendelkező tanulók integrált nevelése és
oktatása” szövegrésszel.

c) Az alapító okirat „7. Az intézmény kiegészítő tevékenysége” pontjában a
„471100” szakfeladatszám kijavításra kerül „478100” szakfeladatszámra,
továbbá a pont a következő 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámokkal
egészül ki:
„452000 Gépjárműjavítás-karbantartás
453000 Gépjármű alkatrész- kereskedelem”
d) Az alapító okirat „18. Telephelyei” pontja törlésre kerül, mellyel az eredeti 1923. számozás 18-22-re változik.
19. A Határozat 26. számú mellékletében jóváhagyott Szepsi Laczkó Máté
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának az „5. Az
intézmény tevékenységei:” pontja a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél
- a „853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)” rész követő 3. francia bekezdés,
valamint
- a „853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)” részt követő 2. francia bekezdés, valamint
- a „853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 5. francia bekezdés, valamint
-

a „853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon” részt követő 5. francia bekezdés
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helyébe a következő szöveg lép:
„enyhe fokban értelmi, és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott fogyatékos, autista
tanulók integrált nevelése és oktatása”
20. A Határozat 28. számú mellékletében jóváhagyott Teleki Tehetséggondozó
Kollégium alapító okiratának az „5. Az intézmény alaptevékenysége:” pontja a
következő 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámmal egészül ki:
„751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
21. A Határozat 29. számú mellékletében jóváhagyott Tokaji Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának az „5. Az intézmény
alaptevékenysége:” pontjából a következő 2009. december 31-ig hatályos
szakfeladatszámok törlésre kerülnek:
„552411 Munkahelyi vendéglátás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)”
22. A Határozat 30. számú mellékletében jóváhagyott Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Diákotthon alapító okiratának „5. Az intézmény alaptevékenysége:”
pontja az alábbiak szerint módosul:
a) a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok felsorolása a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
55232 Iskolai intézményi közétkeztetés
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
751922 Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások elszámolásai”
b) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok felsorolása a következő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon

38

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559011 Diákotthoni, szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
811000 Építményüzemeltetés”
c) a 2010. január 1-től hatályos szakfeladat címnél a „853212 Sajátos nevelési
igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon” szöveg helyébe a
„853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon” szöveg lép.
23. A Határozat 31. számú mellékletében jóváhagyott bodrogkeresztúri Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának alapító okirata
„4.Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

24. A Határozat 32. számú mellékletében jóváhagyott boldogkőváraljai Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthonának alapító okirata
„4.Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
25. A Határozat 33. számú mellékletében jóváhagyott borsodivánkai Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának alapító okirata
„4.Alaptevékenysége” pontját a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámokkal egészíti ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
26. A Határozat 34. számú mellékletében jóváhagyott borsodnádasdi Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának alapító okirata
„4.Alaptevékenysége” pontjában a 2009. december 31-ig hatályos
szakfeladatszámok felsorolása a „751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
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kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatszámmal, a 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámok felsorolása pedig a „841901 Önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatszámmal egészül
ki.
27. Határozat 35. számú mellékletében jóváhagyott edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthonának alapító okirata az alábbiak
szerint módosul:
a) Az alapító okirata „5.Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
b) Az alapító okirat „7.Szakágazati besorolás” pontjában a „TEÁOR 4977 Egyéb
nem bolti, piaci kereskedelem” szövegrész helyébe a „4799 Egyéb nem bolti,
piaci kiskereskedelem” szövegrész lép.
28. A Határozat 36. számú mellékletében jóváhagyott encsi Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának alapító okirata az
alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„749031 Módszertani szakirányítás
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
b) Az alapító okirat „6. Szakágazati besorolás” pontjában a „TEÁOR 4977 Egyéb
nem bolti, piaci kereskedelem” szövegrész helyébe a „4799 Egyéb nem bolti, piaci
kiskereskedelem” szövegrész lép.
29. A Határozat 37. számú mellékletében jóváhagyott hejőbábai Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának alapító okiratának „5.
Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
30. A Határozat 38. számú mellékletében jóváhagyott ormosbányai Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának alapító okirata „4.
Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
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„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
31. A Határozat 39. számú mellékletében jóváhagyott ózdi Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának alapító okirata „4. Alaptevékenysége”
pontjában a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatszámok felsorolása a
"751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
szakfeladatszámmal, a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatszámok felsorolása
pedig a „841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai” szakfeladatszámmal egészül ki.
32. A Határozat 40. számú mellékletében jóváhagyott izsófalvai Pszichiátriai
Szakkórház és Betegotthon alapító okirata „4. Alaptevékenysége” pontjának
számozása 5. pontra módosul - mellyel egyidejűleg az eredeti 5-18. pontok
számozása 6-19. pontokra változik-, és a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„562917 Munkahelyi étkeztetés
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
33. A Határozat 41. számú mellékletében jóváhagyott putnoki Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Foglalkoztató Rehabilitációs Intézménye és Fogyatékosok
Otthonának alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „5. Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
b) Az alapító okirat „7. Szakágazati besorolás” pontjában a „TEÁOR 4977 Egyéb
nem bolti, piaci kereskedelem” szövegrész helyébe a „4799 Egyéb nem bolti, piaci
kiskereskedelem” szövegrész lép.
34. A Határozat 42. számú mellékletében jóváhagyott ricsei Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának alapító okirata „4.
Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
35. A Határozat 43. számú mellékletében jóváhagyott sajószentpéteri Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza
alapító okirata „4. Alaptevékenysége” pontjában a 2009. december 31-ig hatályos
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szakfeladatszámok felsorolása a „751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatszámmal, a 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámok felsorolása pedig a „841901 Önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”szakfeladatszámmal egészül
ki.
36. A Határozat 44. számú mellékletében jóváhagyott sárospataki Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Idősek és Fogyatékosok Otthona alapító okirata
az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
b) Az alapító okirat „6. Szakágazati besorolás” pontjában a „TEÁOR 4977 Egyéb
nem bolti, piaci kereskedelem” szövegrész helyébe a „4799 Egyéb nem bolti,
piaci kiskereskedelem” szövegrész lép.
37. A Határozat 45. számú mellékletében jóváhagyott szerencsi Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának alapító okirata az alábbiak
szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége” pontja a következp 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
b) Az alapító okirat „5. Kiegészítő tevékenység” pontjában a „jelenleg nem végez
kiegészítő tevékenységet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
38. A Határozat 46. számú mellékletében jóváhagyott tokaji Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthonának alapító okirata „4.
Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től hatályos
szakfeladatszámmal egészül ki:
„841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
39. A Határozat 51. számú mellékletében jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ alapító okirata az alábbiak szerint módosul:.
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a) Az alapító okirat „3. Telephelyei:” pontja kiegészül az „Egyéb külső férőhely
(működési engedély szerint)” szövegrésszel.
b) Az alapító okirat „7. Alaptevékenysége” pontjában a 2009. december 31-ig
hatályos szakfeladatszámok felsorolása a „751922 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladatszámmal, a 2010.
január 1-től hatályos szakfeladatszámok felsorolása pedig a „841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
szakfeladatszámmal egészül ki.
c) Az alapító okirat „8. Kiegészítő tevékenység:” pontja a következő 2010. január
1-től hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
890423 Mediációs, közvetítői tevékenység”
d) Az alapító okirat „19. Befogadóképessége” pontja az alábbiak szerint módosul:
da)Befogadóképessége 2170 férőhelyről 2155 férőhelyre módosul.
db)A Nagybarcai Különleges Otthon (Nagybarca, Külterület 1.) elnevezése
Nagybarcai Átmeneti Otthon névre, férőhelyeinek száma 32-ről 12-re
módosul.
dc)A Bóbita Különleges Lakásotthon (Kurityán, Kossuth
befogadóképessége 9 férőhelyről 8 férőhelyre módosul.

u.

130.)

dd)A Gólyahír Lakásotthon (Nagybarca, Külterület 1.) befogadóképessége 8
férőhelyről 12 férőhelyre módosul.
de)A Liget Lakásotthon telephelye Hernádvécse, Ady E. u. 26. címről
Hernádvécse, Béke tér 7. címre, befogadóképessége 8-ról 10 férőhelyre
módosul.
df)A „10 fh. Oázis Lakásotthon Gönc, Kossuth u. 83.” szövegrész törlésre
kerül, helyébe a „10 fh. Külső férőhely Gönc, Kossuth u. 83.” szövegrész
kerül.
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40. A Határozat 52. számú mellékletében jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzat Ellátó Szervezetének alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
a) Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége” pontja a következő 2010. január 1-től
hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„432100 Villanyszerelés
433300 Padló-, falburkolás
433900 Egyéb befejező építés m.n.s.
472900 egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
521020 Raktározás, tárolás
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
562100 Rendezvényi étkeztetés
592011 Hangfelvétel készítése
592012 Élőhangfelvétel készítése
611010 Vezetékes távközlés
802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás
862231 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkoztatás-egészségügyi szakellátás
812900 Egyéb takarítás”
b)Az alapító okirat „5. Kiegészítő tevékenység” pontja a következő 2010. január 1től hatályos szakfeladatszámokkal egészül ki:
„432100 Villanyszerelés
433300 Padló-, falburkolás
433900 Egyéb befejező építés m.n.s.
472900 egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
521020 Raktározás, tárolás
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
562100 Rendezvényi étkeztetés
592011 Hangfelvétel készítése
592012 Élőhangfelvétel készítése
611010 Vezetékes távközlés
802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás
862231 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkoztatás-egészségügyi szakellátás
812900 Egyéb takarítás”
II. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosításáról szóló jelen
határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár részére a változás
bejelentéséhez szükséges nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
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III. A Közgyűlés felhívja jelen határozattal érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy
a változtatásokat a Szervezeti és Működési szabályzataikban, és egyéb kapcsolódó
dokumentumaikban vezessék át.
Felelős:
Határidő:

az érintett költségvetési szervek vezetői
azonnal

IV. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt
működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
módosítása tárgyában hozott 115/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát
visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Hatodik napirend: Javaslat Emőd Város társulási szándéka – Emőd Város
Önkormányzata által fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola csatlakozása a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőt, Riz Gábort.
Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Megállapítom, hogy nincs.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e valakinek
kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója? Megállapítom, hogy nincs. A határozati
javaslatot teszem fel szavazásra, mely szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola - melyet Emőd Város Önkormányzata tart fenn - a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társuláshoz csatlakozik 2010. január 1. napjával.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
150/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: Emőd Város társulási szándéka – Emőd Város Önkormányzata által fenntartott
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Szakiskola csatlakozása a Sajó-menti
Szakképzés-szervezési Társuláshoz
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Emőd Város
Önkormányzatának a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő
csatlakozását 2010. január 01. napjával elfogadja.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal

Hetedik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat megyei támogatására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Majdnem minden közgyűlésünkön szerepel ez
a téma. Eddig támogatta a Megyei Önkormányzat. A települési önkormányzattal
közösen ér valamit a pályázatnak a támogatása.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottságok
véleményének az ismertetését. Először az Oktatási és Sport Bizottság elnökének adom
át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Az Oktatási és Sport Bizottság
mindig nagy támogatója és híve volt ennek a támogatási formának. Örülünk annak,
hogy ez minden változást túlélve létezik. Nagyon sok gyermek számára ez az ösztöndíj
jelenti az egyedüli lehetőséget a tanulmányaihoz valamilyen segítség formájában. Az
előterjesztést 13 igen szavazattal egybehangzóan a bizottság elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság 2009. december 15-i bizottsági ülésén tárgyalta meg az
előterjesztést. A bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal azt a módosítást fogadta el, hogy
a határozati javaslat 2. pontjában a támogatás mértéke 1.500 forint helyett 1.000 forint
legyen. Tette ezt a bizottság elég következetesen, hisz tavaly is ilyen javaslatot tett a
Megyei Közgyűlésnek, mert ez a jellegű módosítás, ennek az egyébként is nehéz
anyagi helyzetben lévő önkormányzatnak mintegy 35 millió forint megtakarítást
eredményezne.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény hozzáfűznivaló? Ördög Jakab képviselőnek adom át a szót.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja: A bizottságok véleménye alapján úgy látom, hogy
2:1 az állás arra, hogy az előterjesztés legyen megszavazva. Koncz Ferenc alelnök
úrtól kérdezem, a tisztánlátás érdekében, hogy mi az ő véleménye - visszaemlékezve,
több alkalommal elég erőteljesen és harciasan kiállt a növekedés mellett, amivel
nagyon egyetértettünk, - az 1.000 vagy 1.500 forintot támogatja, mint szakmabeli
alelnök.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem, hogy van-e még más kérdés,
vélemény hozzáfűznivaló? Megállapítom, hogy nincs. Arra is módot adok, hogy
alelnök úr válaszoljon. Mint előterjesztő, kérem fogadja el az én véleményemet is. 287
település csatlakozott a megyében lévő települések közül a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez, - vannak olyan
településeink, ahol nincs ilyen korosztály képviselve, - azt kell mondanom, hogy
szinte az egész megye csatlakozott ehhez. Kezdettől fogva, mindig folyamatosan
gyarapodó létszámmal vesznek részt ebben a pályázati rendszerben a gyermekek. Két
konkurens is van, a, b komponensben, egyik rövidebb, a másik egy kicsit hosszabb
támogatást ad. Ahogy elmondta a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke, ők
konzekvensek, nekik az a dolguk, hogy a pénzügyi részét nézzék. Ők azt mondják,
hogy legyen az, amit a helyzetünk ad, mert most már ismerjük a 2010-es költségvetést.
Ilyen ritkán szokott előfordulni, - hacsak nem két évre fogadnak el egy költségvetést, hogy tudjuk, hogy mi van ilyenkor decemberben. Más években még reménykedtünk,
ha majd a végszavazásnál olyan gombot fognak nyomni a képviselőtársak a módosító
javaslatoknál, hogy javul a szociális ellátásnak valamiféle fejkvótája, nem veszik el,
vagy nemcsak a kistérségeknek, hanem a Megyei Önkormányzatnak is adnak, de nem
történt meg. Most azt látjuk, hogy minden önkormányzatnál ez kevesebb, mint tavaly
volt. Azt gondolom, az a vélemény, amit a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
ismertetett, mint bizottsági vélemény, abszolút indokolt, el nem tudom képzelni, ha
valakitől elvesznek, akkor az még adjon. Mint előterjesztő mondom, hogy mégis az
1.500 forintot támogatom, hiszen emlékszik rá képviselő úr - az előző közgyűlésben is
benne volt, - akkor folyamatosan, végig 1.000 forint volt a támogatás mértéke. Most
elindultunk oda, hogy 2.000 forintra felvittük, de - ugyan nem értek egyet azzal, hogy
csökkentsük, - valamilyen szinten mégis kénytelenek voltunk elfogadni. Mert
racionálisan a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság véleményét kell elfogadni.
Emocionális oldalról és a jövő reményében fontos, hogy azoknak a gyerekeknek, hiszen a mi megyénkben a foglalkoztatási problémák miatt különösen fontos, - azon
családoknak, akik rászorulnak, tudjunk segíteni. Abszolút partneri viszony van a
területi és a települési önkormányzat között. A települési önkormányzatok mondják
meg, hogy ennek a három gyermeknek nem adunk azért, mert és meg van az
indoklása, és tizenvalahánynak pedig adunk. Kb. az arányok ilyenek, kb. ennyi, aki
rászorul. Ilyen alapon a Megyei Önkormányzat - azt gondolom, - ha a célt nézzük,
akkor többet is megérdemelne vélhetően. A mostani javaslatban az egyik a minimális
összeget mondja, az előterjesztői javaslat, az pedig azt mondja, hogy ne menjünk
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teljesen le, hiszen ez azt jelenti, hogy duplázódik az összeg, mert az állam is ennyit fog
adni annak a gyereknek - tudjuk, hogy ma már mennyit ér az a pénz, - de mégis
szüksége és lehetősége van rá. A 287 település bejelentkezése, az abszolút partneri
viszony a megyei, illetve a települési önkormányzatok között, mind azt indokolta,
hogy mi a Kormány által beterjesztett, Parlament által elfogadott költségvetéssel
szemben talán irracionálisan mégis az 1.500 forintot támogatjuk. A racionalizálás azt
mondja, hogy menjünk a minimumra. Ez 35 millió forint körüli összeg, ebben a
kérdésben kell majd önöknek dönteni. Ha valamire érdemes áldozni, akkor azt
gondolom, hogy egy következő generációra, mert odajutottunk, hogy ma már
analfabéta gyermekek jönnek ki, nem elvégezve a 8 általánost, de hát miért is végezné
el? Akkor ő nem fog kapni 20.000 forintot az óvodai támogatásra. Mert azt díjazzuk,
aki nem végez el 8 általános iskolát. Azért mondom, hogy elég furcsa helyzetek jöttek
létre. Újabb jelentkezés nem lévén Koncz Ferenc alelnök úrnak adom át a szót.
Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke: Hosszú, másfél-két óra hosszában tudnám
ecsetelni a fontosságát. Egy szóban szeretném, az 1.500 forintot támogatom.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Először a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
módosító indítványát teszem fel szavazásra, amely szerint az előterjesztésben szereplő
1.500 forint helyett 1.000 forint legyen a Megyei Önkormányzat támogatási összege.
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 3 igen, 40 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a Pénzügyi és
Gazdálkodási
Bizottság
módosító
indítványát elutasította.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy az előterjesztés
módosítása nem kapta meg a támogatást, innentől kezdve az előterjesztés eredeti
határozati javaslatára kérem a közgyűlés támogatását.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
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151/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei
támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei önkormányzati támogatásáról
szóló javaslatot és a következő határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a települési önkormányzatok által
támogatott, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő
pályázók kiegészítő megyei támogatást kapjanak.

2.

A Közgyűlés 1.500 Ft/hó támogatást nyújt azon ösztöndíjra jogosult hallgatók
részére, akik a települési önkormányzattól támogatást kaptak. Ennek pénzügyi
fedezetéről a 2010. évi költségvetésben gondoskodni kell.
Felelős:
Határidő:

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal megkötött megállapodásban előírt ütemterv szerint az első
félévi támogatás összegének folyósítása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

4.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. január 31.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2010. évi pályázati fordulóban résztvevők
számát, a megítélt támogatás összeg szerinti kimutatását 2010. február hónapban
terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. február

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés támogatja az
előterjesztést.
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Nyolcadik napirend: Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Minden közgyűlésen szerepel egy vagy két
város, - Ózdnak, Tiszaújvárosnak, Kazincbarcikának a szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálata már szerepelt a közgyűlés előtt, - most Sátoraljaújhely
Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának
véleményezése került a közgyűlés elé.
Az előterjesztést a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéshez? Megállapítom, hogy nincs.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatát teszem fel szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
152/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Sátoraljaújhely Város
koncepciója véleményezése

Önkormányzata

szociális

szolgáltatástervezési

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgála-tának
véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja
össze:
A Koncepció nyolc fejezetre tagolt, összességében jó színvonalú, szemléletes anyag,
mely részletesen bemutatja a koncepció készítésének jogszabályi hátterét, 2003-tól ez
év első félévének végéig a város demográfiai jellemzőit, a lakásállomány alakulását, a
pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, szól a munkanélküliségről, a
munkanélküliek összetételéről, valamint az Út a munkába programról is.
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A szociális szolgáltatások tekintetében ismerteti az alap- és szakosított szolgáltatások
tartalmát, a működés személyi és tárgyi feltételeit, az egyes szolgáltatásokat
igénybevevők számát, annak alakulását, ellátási területét. Bemutatja az Egyesített
Szociális Intézmény, mint a szociális szolgáltatásokat biztosító intézmény
szakdolgozói létszámának alakulását ellátási formánként az előírások tükrében,
valamint szakfeladatonként, kiadás-nemenkénti bontásban az intézmény
költségvetésének alakulását, és szól a benyújtott pályázatokról, azok
eredményességéről, a kistérségi társulás keretében ellátott feladatokról is.
Kitekint a városban működő, szociális szolgáltatásokat biztosító nem állami, és
egyházi szervezetek tevékenységére, ellátásban betöltött szerepére is.
Sorra veszi az alapszolgáltatások fejlesztési feladatait, kitérve a működési engedélyek
érvényességére, az azokban meghatározott feladatokra, valamint ismerteti az idősek
otthona tervezett rekonstrukciós programját.
Az ellátás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit a SWOT analízis
keretében ismerteti.
A koncepció a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában
illeszkedési problémát nem vet fel.
A tervezet pontosítása, és kiegészítése javasolható ugyanakkor a következőkre
figyelemmel:
– az egyes szolgáltatások esetében célszerű lenne kitérni az ellátási igények
alakulására, az esetleges várakozók számára,
– pontosítani indokolt az ellátási kötelezettség bemutatását a hatályos előírások
szerint,
– az idősek otthona rekonstrukciója tekintetében megfontolandó egy – elsősorban az
előírásoknak megfelelő szakmai, tárgyi feltételek teljesítésére, az ellátási körülmények
javítására fókuszáló – szűkebb, pénzügyileg kezelhetőbb program alternatívájának
kidolgozása.
Felelős:
dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
Határidő: azonnal
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a határozati javaslatot
elfogadta a közgyűlés.

Kilencedik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi
Program 2009. évi Intézkedési Terv végrehajtásáról
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2010. évi
Intézkedési Tervére
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A környezetvédelem is olyan, amiben ha valaki
elkezdi huszonévesen a munkát, és ha nyugdíjba megy, akkor is még nagyon sok
minden marad egy következő generációra. Most miénk a 2009-es és a 2010-es év,
egyrészt a végrehajtás, másrészt pedig intézkedési terv a lehetőségeinken belül.
Az előterjesztést a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták
a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Megállapítom, hogy nincs. Arra kérem a
közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásával az ez évi feladatok
elvégzéséről, illetve a jövő évi tervekről szóló előterjesztést támogassák.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 0 nem szavazattal, 15
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
153/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: I. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
2009. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról
II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2010. évi
Intézkedési Terve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Környezetvédelmi Program 2009. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról
szóló jelentést, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
2010. évi Intézkedési Tervére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi
Program 2009. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen
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2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
végrehajtását szolgáló 2010. évi Intézkedési Tervét a határozat melléklete
szerint fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
2010. december 31., illetve folyamatos

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló
2010. évi Intézkedési Terv melléklete:
1. Felül kell vizsgálni Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi
Programját, a szükséges források megteremtését pályázati úton kell biztosítani.
2. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) alapján a települési
önkormányzatok felkészítése a helyi szintű klímavédelmi feladatokra.
3. A Megyei Környezetvédelmi Tanács titkársági teendőinek ellátása.
4. A települési önkormányzatok környezeti teljesítményének mérését szolgáló
Környezeti Teljesítmény Minősítő Rendszer működtetése.
5. Környezetvédelmi oktatási programok megvalósulásának segítése.
6. Együttműködés a környezet- és természetvédelmi célú civil szervezetekkel.

Tizedik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén
helyzetéről és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről

megye

munkaügyi

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Szabó Józsefet, az Északmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatóját. Azt kell mondanom,
hogy majd minden közgyűlésen találkozunk. Ez számunkra jó, mert hasznos és jó
információkat kapunk a főigazgató úrtól. A helyzetről alapos írásbeli előterjesztést
kaptunk. Felkérem Szabó József főigazgató urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Szabó József, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója:
Egy évvel ezelőtt találkoztunk, akkor számoltam be a munkaerő piaci helyzetről.
Azóta az eltelt esztendőben sok minden változás történt a munkaerőpiacon, így a
magyar gazdaságban is. Egy nagyon részletes beszámoló van önök előtt. A magyar
gazdaságot a termelés visszaesés, a recesszív időszak jellemezte az elmúlt időszakban,
ami maximálisan éreztette hatását a munkaerőpiacon is. Ha összehasonlítjuk azokat a
mutatókat, amelyek a munkaerő piacra jellemzőek, a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek számának alakulása, az aktivitási ráta, a munkanélküliségi ráta, akkor
ezekből a számokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a Borsod megyei
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munkaerő piaci helyzete kedvezőbb, tehát nem érintette olyan mélyen a válság, mint
az országos vagy a régiós környezetet. Pl. országosan a foglalkoztatottak száma 3,6%al csökkent, ez a régióban 4,2%-os csökkenést jelent. Ugyanakkor Borsod megyében
ez a csökkenés 1,4%-os, ami azt jelenti, egy 3200 fős foglalkoztatottak számának
csökkenésével szembesültünk. Ugyanakkor, ha a munkanélküliek számát vesszük
alapul, akkor országosan 33%-al nőtt a munkanélküliek száma a KSH adatai alapján,
míg ez az adat az Észak-magyarországi régióban 14,5%-os volt és 0,7%-os volt,
pontosabban 3,3%-os volt a megyében a növekedés. Két pozitív példát szeretnék
kiemelni. Az egyik az aktivitási arány, ami az aktívak, illetve inaktívak arányszámát
jelzi. Országos szinten ez 0,3%-os csökkenést jelent, míg nálunk 0,5%-os növekedést,
tehát az aktivitási arányban növekedés következett be és a foglalkoztatási ráta
tekintetében is pozitív a tendencia. A munkanélküliségi ráta tekintetében országosan
10,3%-os rátáról beszélünk. Régiós szinten ez 15,2%-os. Sajnálatos módon a Borsod
megyei munkanélküliségi ráta ettől is magas, 15,6%-os. Összességében azt lehet
mondani, hogy az amúgy is rossz helyzetben lévő Borsod megyei helyzet a gazdasági
válság hatására nem romlott olyan mértékben, helyenként bizonyos pozitív tendenciák
érzékelhetők, elsősorban az aktivitás tekintetében. Ha az álláskeresők számát
vizsgáljuk, akkor, - eddig a munkanélküliek számáról, most az álláskeresőkről
beszélek - annyit lehet elmondani, hogy az országos növekedés 26%-os volt, a
régióban ez 15,7%-os, ami abszolút számban 14500 fős növekedést jelent. A megyei
növekedés 12,8%-os, tehát 7700 fős növekedést jelent. A munkanélküliségi ráta a
megyében 22,9%-os. Hogyan is érintette a válság a leépítéseket, illetve a
munkáltatókat? A csoportos létszámleépítések aránya az Észak-magyarországi
régióban a 4500 főt sem érte el. Ugyanakkor a megyében 2100 fős csoportos
létszámleépítést jelentettek be a munkáltatók. Ez természetesen nem azt jelentette,
hogy ennyivel csökkent a foglalkoztatottak száma, hanem azt jelenti, hogy határozott
idejű szerződések lejárta után megszüntették a jogviszonyokat. A 10 fő alatti létszám
leépítése esetén pedig nincs létszám lejelentési kötelezettség és igyekeztek sakkozni a
munkáltatók azzal is, hogy 9 főt küldjenek el. Ha megnézzük, hogy milyen a
nyilvántartott álláskeresők összetétele, akkor érdekes változás következett be az elmúlt
esztendőben. A tartósan regisztrált ügyfelek száma csökkent. Ez nyilvánvaló
összefüggésbe hozható az „Út a munkához” programmal, tehát a közcélú
foglalkoztatással. Ugyanakkor a középfokú végzettségűek száma pedig nőtt. Ez megint
összefüggésbe hozható a válsággal, hiszen olyan kvalifikált munkaerők elbocsájtására
is sor kerülhetett, amely korábban nem volt jellemző. A munkahelyek számát tekintve,
mintegy 41 ezer fő elhelyezésére került sor 2009-ben a megyében, ez 10 ezer fővel
több, mint az előző esztendőben volt. Ez is nyilván magyarázható a közcélú
foglalkoztatás növekedésével, hiszen pl. augusztus, szeptember hónapban, több, mint
25 ezer fő dolgozott a régióban közcélú foglalkoztatottként. Ami az elsődleges
munkaerőpiacot érinti, ott a bejelentett álláshelyek száma, mintegy egyharmadára
csökkent. Mintegy 75%-ban támogatott munkahelyekről van szó és 25%-os azok
aránya, akik minden támogatás nélkül elhelyezik a munkavállalóikat. A
munkanélküliség kezelésére régiós szinten mintegy 29 milliárd forintos forrás áll
rendelkezésre. Ez mintegy 71 ezer fő foglalkoztatásához elegendő, ez 55%-al több,
mint az előző esztendőben volt. Nyilván ez is összefüggésbe hozható azzal a közcélú
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munkavégzéssel, ami azt foglalja magában, hogy pl. a megyében 11,7 milliárd forint
igényt jelentettek a foglalkoztatási tervekben az önkormányzatok. Amely 25 ezer fő
foglalkoztatását jelenti és ezzel szemben 27 ezer fő foglalkoztatását valósították meg
október hónapban. Még erre jön a november, decemberi foglalkoztatás. A
decentralizált foglalkoztatási alapban mintegy 2,8 milliárd forintos forrás állt
rendelkezésre a megyében és ez mintegy 12 ezer fő munkaerőpiacra történő
helyezkedését segítette elő, illetve képzéséhez szolgáltatás nyújtásához járultunk
hozzá. Mindannyian ismerik a bértámogatás, a közhasznú munkavégzés, a
vállalkozóvá válás támogatását, képzés dolgait és ezen túlmenően közmunkában 954
millió forint állt rendelkezésre a megyére, amely a foglalkoztatás bővítését
eredményezte. Az „Út a munkához” program tekintetében elmondtam azt, hogy
mintegy 27 ezer fő foglalkoztatása valósult már meg és további 2000-4000 fő közötti
foglalkoztatás realizálható még a hátralévő időszakban, tehát november, december
hónapban. Munkahelyek megőrzése volt az elsődleges feladata a munkaügyi
szervezetnek, amely azt jelenti, hogy mintegy 1,5 milliárd forintot fordítottunk a
megyében arra, hogy a munkahelyeket megőrizzük. Bértámogatást biztosítottunk és
136 munkáltatót támogattunk eddig és ez mintegy 2300 fő foglalkoztatását, illetve a
munkahelyek megőrzését biztosította. Munkahelyteremtésre a megyében 286 millió
forintot fordítottunk, ez 271 új munkahely létrehozását eredményezte, illetve mintegy
800 fő munkahely megőrzését. A TÁMOP-os programok, a társadalmi megújítás
operatív programja tekintetében 7,9 milliárd forinttal gazdálkodunk és ez nagyjából
7000 fő foglalkoztatásához, illetve képzéséhez elegendő forrást biztosít. Szeretném
jelezni a közgyűlésnek, hogy a szervezet leterheltsége az elmúlt időszakban jelentősen
megemelkedett, pont abból eredően, hogy eleve nőtt a regisztrált álláskeresők száma,
és ezen túlmenően a közcélú foglalkoztatásban bevontak száma általában közvetítés
révén valósul meg és a közvetítés révén megvalósult állásközvetítések esetén ez plussz
munkát jelent. Rendkívül leterhelt a csapatunk, annak ellenére elvégezzük a munkát a
legjobb tudásunk szerint, hogy létszámstop van elrendelve. Minden elismerés megilleti
a munkaügyi szervezetben dolgozó kollegákat, hogy ilyen helyzetben is kitartóan és jó
minőségben dolgoznak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm főigazgató úrnak a szóbeli
kiegészítést. Arra kérem, ha lesz majd kérdés, arra a választ adja meg.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre
javasolták a közgyűlésnek. A Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
meghallgatta a tájékoztatót, de mivel nem volt határozatképes, így nem hozott
döntést róla.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elnökének adom át a szót.
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Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk elismerését
fejezte ki egyrészt az előterjesztés készítőinek az informatív, tárgyszerű, nagyon
bőséges adatsorokat tartalmazó előterjesztés elkészítéséért. Másrészt a munkaügyi
szolgálatban nem éppen a leghálásabb feladatot elvégző munkatársaknak azért a
munkáért, tevékenységért, amit az év során végeztek. Bizottságunk 11 egybehangzó
szavazattal javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés frakcióinak tagjait,
frakcióvezetőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a tájékoztatóval
kapcsolatosan? Megállapítom, hogy nincs. Köszönöm ezt a nagyon informatív
anyagot. Az információk sokasága óriási plusszt jelent nekünk. Az „Út a munkához”
program feladatot ró az önkormányzatra, nem is ettől tartanak, inkább a programnak a
kibővítésétől túlzottan csak a belterületre koncentrálva. Talán lennének feladatok a
külterületeken is. Lehetne ezt foglalkoztatásban bővíteni. Valamilyen módon,
szabályozással kellene változást előidézni. Érdemes lenne a települési táblán kívül is
azt a munkát folytatni, amit addig el tud végeztetni a jogszabályok alapján az
önkormányzat. A foglalkoztatással kapcsolatosan a legjobb az új munkahelyek száma
lenne, amit főigazgató úr említett. Ilyen nagy számokkal már nagyon régen dolgoztak,
akár megye, akár régiós számadatokat veszünk. A 90-es évek második felétől ilyen
nagy számban nem voltak munkanélküliek, mindegy, hogy minek nevezzük, nincsenek
foglalkoztatásban ezek az emberek. Köszönöm főigazgató úrnak az eddigi nagyon jó
együttműködést, hiszen jó munkatársakkal, jó anyagokat tudtak a rendelkezésünkre
bocsájtani. Bár igaz lenne, hogy három hónap múlva már sokkal jobb gazdasági
helyzetünk van, és akkor már ezek a számok a régmúlt számai lennének. Valószínű,
hogy ezzel még mindig dolgoznunk kell. Lehet, hogy kicsit később változnak, de
addig amíg a tavaszi munkálatok be nem indulnak, addig ez nem történik meg.
Köszönöm azoknak a kollégáinak is a munkáját, akik a megye területén lévő
hivatalokban is segítik a munkát és együttműködnek az önkormányzatokkal. Mert két
hely van, először elmennek a munkanélküliek a munkaügyi központba, ha ott már nem
kapnak munkát, akkor a következő lépés - sajnos nem a vállalkozások felé, mert abból
szűken vagyunk, - az önkormányzathoz vezet. Helyben és a települések szintjén is
nagy az igény az együttműködésre, ezt megtapasztalhatjuk a Megyei Önkormányzatnál
is. A továbbiakban is jó munkát kívánok. Gúr Nándor képviselő kér szót.
Gúr Nándor, a közgyűlés tagja: Fontosnak tartom mindazokat, amit főigazgató úr a
kiegészítőben elmondott. Elég nehéz helyzetben éljük a mindennapjainkat bő egy
esztendeje. Ennek a nehéz helyzetnek az ellenére itt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, láthatóan még az Észak-magyarországi régión belül is a másik két
megyéhez viszonyítottan, akár a foglalkoztatottság, akár az álláskeresés tekintetében
jobbak a helyzeteink. Ez valójában abból fakad, hogy biztos sokan, sokrétűen, sokfajta
tevékenységet végeznek. Ebben természetszerűleg a munkaügyi központ hálózata is
mértékadó módon szerepet játszik. Főigazgató úr említette egy számadattal, de azért
szeretném megerősíteni. Akkor is, amikor a Regionális Munkaügyi Központ durván
4,5 milliárd forintnyi decentralizált pénzügyi forrással gazdálkodott, akkor direkten és
indirekten ebben a megyében Észak-magyarországra, a három megyébe be tudtak
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hozni mintegy 28-29 milliárd forintos pénzeszközt. Ezeknek a pénzeszközöknek a
felhasználása segített gyakorlatilag minket abban, hogy az a helyzet alakuljon ki, mint
ami, tehát, hogy nem romlott pozicionálisan olyan mértékben a foglalkoztatottság,
vagy az álláskeresési adatsor, mint amilyenben mondjuk egy tőlünk kedvezőbb
gazdasági környezetben lévő Heves megyében. Nagyon fontos az, hogy a
foglalkoztatottaknak a száma az hogy alakul itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is,
de az országban is. Ma is országosan közel 3,8 millió ember dolgozik a pénzügyi
gazdasági válság időszakában. Ez így önmagában semmit nem mond, nyilván ha
viszonyítunk, akkor többet. 1998. és 2002. között egyetlenegy esztendő foglalkoztatási
adata, száma sem volt olyan plusszos, mint 2002. és 2009. között bármelyik esztendő
legrosszabb foglalkoztatási adata. Magyarul, ha már kormányzati ciklusokhoz akarjuk
kötni valamelyest a történetet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy bár sokat szapult ez
a történet, de mégis azt kell mondani, hogy a legfontosabb szempont alapján, legalábbis az én értékítéletem alapján, a foglalkoztatottság tekintetében, a
hozamtermelők vonatkozásában, - ez a kép, ez plusszos. Nagy nyomaték, amit említett
Elnök úr is. Mármint, hogy mindegy, hogy milyen címszó alatt fogalmazzuk meg, a
munkanélküliek, álláskeresők, vagy bármi más fogalomrendszerben, azoknak a száma
mértékadó módon nőtt. De van egy harmadik eleme is a történetnek, az pedig az
inaktivitás. Azt azért jelzem, mert, hogy az inaktivitás keretei között lévő embereknek
a száma több százezerrel csökkent. Magyarul azoknak az embereknek a döntő
többsége, akik az inaktivitás hálójából kikerültek, azok gyakorlatilag a regiszterekben
megjelennek. A nyilvántartási rendszerekben megjelennek és a megjelenésük azért jó,
- bár ez furcsának tűnik, - mert a rendszereken keresztül támogatási lehetőségekhez
juthatnak hozzá. Egy lépéssel közelebb vannak ahhoz, hogy a munkaerő piacon
versenyképes helyzetbe kerülhessenek. Igazából itt sokfajta számot mondhatnék, de
nem teszem, mert feleslegesnek tartom. Egy dologra hívom fel a figyelmet és ez
megint Elnök úr megnyilatkozásaiban is mértékadó módon visszaköszönt számomra.
Az pedig az, hogy az a legfontosabb, - teljesen mindegy, hogy milyen politikai
kurzusok vannak, - hogy a lehetőséghez illesztetten minél több ember a munka világa
közelébe kerüljön. Főleg itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol vannak nagyon
hátrányos helyzetű kistérségek is. Ha odáig el tudunk jutni, hogy ezekben a
kistérségekben a halmozottan hátrányos helyzetű, adott esetben személyes
adottságokkal bíró emberek számára is munkalehetőséget tudunk adni, akkor azt
gondolom, jó úton járunk. Itt van megint egy olyan kapaszkodónk, amit közösen
együtt építenünk kell a későbbiekben is. Az pedig az, hogy az a program, amiről
főigazgató úr szólt, az „Út a munkához” program, ennek a kapcsán ebben a megyében,
ezen esztendő alatt mintegy 30 ezer ember, lehet, hogy egy kicsivel több, lehet, hogy
egy picivel kevesebb, de ott a 30 ezer körülinél fog billegni a szám, kap, kapott
munkalehetőséget. Ezeknek az embereknek nagyon nagy hányada olyan, aki hosszú
éveken keresztül a munka közelébe sem került. Azt akarom érzékeltetni és mondani,
hogy morálisan sokat segít egy ilyen programban való részvétel lehetősége az érintett
embernek is, mert azt érzi, hogy jövedelmet szerezhet és tisztes módon élheti az életét.
A környezetének és a gyermekeinek is és sok mindenki másnak, hiszen azt látja a
gyermek is, hogy az apja felkelt, elment, volt valami dolga, tett valamit a közjó
alakulásához. Másik oldalról nézve, azért is jó, mert mindazoknak, akik joggal, adott
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esetben bírálatok sokaságát fogalmazzák meg, hogy valakik csak segélyeket vesznek
fel, azoknak is hozzá kell tenni ehhez a közjóhoz. Azt gondolom, hogy ez a program
ilyen értelemben mintaértékűnek tekinthető, mindegy, hogy milyen politikai kurzushoz
illeszkedik és rakódik hozzá, de mintaértékűnek tekinthető, mert pont olyan
helyzetekben segít, amelyek úgy hiszem a közelvárással kapcsolatosan, de az egyéni
boldogulás lehetőségeihez illesztetten is fontosak. Itt visszatérnék az Elnök úr által
elmondottakra és azt erősíteném. Én is úgy látom, úgy gondolom, hogy tovább kell
építeni azt a logikát, azt a történetet, ami arról szól, hogy a polgármesterek lássanak túl
a település táblán. Ha köz típusú feladatot látnak el, közérdekű feladatot látnak el,
közhasznú, közmunka, - teljesen mindegy - közcélú keretei között, akkor ne a táblától
tábláig terjedjen ez a történet, hanem azon kívül is, hiszen pontosan vannak olyan
ügyek, feladatok, amelyek ellátása vagy el nem látása az alapvetően más helyzetet
teremt. A másik része a dolognak az, - tegnap volt a Regionális Munkaügyi
Tanácsnak az ülése, ahol pontosan abban foglalt állást a Tanács, - hogy olyan
rendszert erősítsünk a későbbiekben, ami mondjuk ezen emberek munkavégzéséhez
illesztetten tovább fokozza és erősíti a munka irányítói szerepkört. Minél több
munkairányító is vegyen részt ebben a történetben, akkor úgymond az értékteremtéssel
párosuló munkafolyamatok is még dinamikusabban jelenhetnek meg. Ez azt
gondolom, közös érdekünk. Ez ugyanúgy a Megyei Önkormányzat, a Megyei
Önkormányzat által fenntartott intézmények érdeke, mint az egyes polgármestereké és
az itt élő embereké. Az utolsó gondolat kapcsán annyit szeretnék elmondani, - hogy
teljesen világos és tiszta legyen ez a történet, - hogy ennek a történetnek az
indulópontja két és fél évvel ezelőtt volt. Egy évvel ezelőtt indítottuk útjára az „Út a
munkához” programot és a következő esztendőben a költségvetési döntések alapján
még több forrást biztosítunk, mint amennyi 2009-ben rendelkezésre állt. 2010-ben
ezen közfeladatok ellátásához 117,5 milliárd fog rendelkezésre állni. Ennek a pénzügyi
forrásnak van egy olyan része, 13 milliárd forint, ami kimondott közmunka
programokat érint és olyan embereknek ad segítséget, akik hosszú éveken keresztül azt
hiszem, a munka közelébe nagyon nehezen tudtak kerülni. Azt hiszem van közös
pálya, közös cél, ennek az erősítését szeretném gyakorlatilag.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Következő hozzászólónk dr. Sója Szabolcs
alelnök úr és utána Bodnár László képviselő kért szót.
Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke: Azt hiszem, hogy mindenkit az igazgató úr
részletesen felsorolt. Közcélú, közhasznú, azonkívül álláskereső munkanélküliek
száma, valamint a munkanélküli segélyben részesülők és az inaktivitás területén
tapasztalható és a szociális segélyezés területén lévő személyek sajnos ezek ebből nem
tudnak megélni. Nem esett szó a közérdekű munkáról, azt nem tudom, hogy milyen
mértékben van igénybe véve. Másrészt úgy gondolom, hogy helyes lenne az
egyházakat összehívni, hogy ők nem tudnak-e foglalkoztatni olyan személyeket, akik
támogatásban részesülnek. Itt nem feltétlenül a közérdekű munkásokra gondolok. Az
igazi dolog a jövő év áprilisában fog kiderülni, amikor az úgynevezett 0 forintért
vásárolt banki hitelek meg fogják hozni annak negatív eredményét. Tegnap hallottam
és azt hiszem a napokban sokan hallották, hogy alakulnak új bankok, azt jelenti, hogy

58

nagy lesz az átvándorlás az egyik helyről a másikra. Ebben kérnénk egy kis
felvilágosítást és segítséget, hiszen az egyházak és az egyházi iskoláknak a támogatása
az utóbbi időben annyira csökkent, hogy jóformán csak ezekből a kisebb alapítványi és
egyéb pénzekből tudják fenntartani. Borsod megyét valóban sikerült olyan helyzetbe
hozni, hogy két olyan iskola is nyílt, ahol kijelentették, hogy kis keresetű és a
kisebbségi származású gyermekek kapnak akár ellátást is, és oktatást. A legfontosabb
a nevelés, amelyből azt hiszem, hogy a rendőrség munkája csökkeni fog. Vannak
olyan területek, mint a rendőrség, ahol pl. hiány mutatkozik, vagy az egészségügyi
dolgozók területén, - egy éjszaka 20 ágyat nem tud felügyelni egy ápolónő teljes
lelkiismerettel, - hogyan lehetne ezen segíteni?
Bodnár László, a közgyűlés tagja: Olyan érzésem van, hogy egy anyag elolvasása
kapcsán, hogyan lehet kétféleképpen értelmezni egy dolgot. Egyszerűen nem értem
azokat az érveket, amiket Gúr Nándor képviselő elmondott. Az „Út a munkához”
program egy jó dolognak tűnik, de ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy tüneti
kezelés. Az „Út a munkához” program nem serkenti a vállalkozásokat, főleg a kis- és
középvállalkozásokat arra, hogy új munkahelyeket hozzanak létre. Többször
elhangzott már, hogy a kis- és középvállalkozói szféra az, amelyik a munkaerő 75%-át
biztosítja. Az, hogy az „Út a munkához” című program különféle válfajain belül az
állam átvállal olyan feladatokat, hogy munkahelyet teremtsen, ez egy alapvetően
helyes dolog, de ezek a munkahelyek meddig szólnak? Rövid, záros határidejű
feladatokat tudnak adni, idény jelleggel, ugyanakkor a kis- és középvállalkozói szférát
végképp nem serkenti arra, hogy új munkahelyeket tudjanak létrehozni. Az államnak
és a kormánynak a parlamenti képviselők többségének arra volna inkább figyelmük,
hogy hogyan tudják a gazdasági környezetet helyretenni, hogy a vállalkozások olyan
helyzetbe kerüljenek, hogy érdekükbe álljon foglalkoztatni. Visszautalnék az elmúlt
közgyűlésre, az APEH beszámolóra csak egy szó erejéig. Ott kristálytisztán látszott az,
hogy ha egy kis- és középvállalkozó egy munkahelyet létrehoz, az tizedébe kerül
mindannak, amit egy multinacionális cég tud tenni. Ahelyett, hogy a multinacionális
cégeket támogatnánk, a kis- és középvállalkozói szférát kellene támogatni, pl. a RETnek a költségvetésében, - nem emlékszem pontosan a számokra, - már itt Borsod
megyében is nagyon-nagy eredményt tudnák ezzel elérni. Ezt az anyagot teljesen
másképp látom, mármint a következtetéseket. Egy nagyon korrekt anyag, tényeken
alapszik. Az, amit a kormányzat az elmúlt időszakban tett, azt szépen leköveti, de
semmi okunk arra, hogy optimistán nézzünk a jövőbe.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Demeter Zoltán képviselőnek adom át a szót.
Demeter Zoltán, a közgyűlés tagja: Azt gondolom, hogy karácsonynak van valamiféle
varázsa és az emberek szeretnek bizonyos dolgokat sokkal jobb színben feltüntetni,
mint ahogy az valójában van, de sokszor a tények és a számadatok azok, amelyeket
figyelembe kell venni: egy rövid gondolat, 2002-ben 5,7% volt a munkanélküliség, ma
majdnem 11%.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Farkas Félix képviselőnek adom át a szót.
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Farkas Félix, a közgyűlés tagja: Értjük azt a szándékot, hogy az „Út a munkához”
program miről szól. Minél több embert be kell vinni a rendszerbe, dolgozzon, szokja
meg a munkát és váljon a társadalom számára értékes emberré. Igen, csak egyetlen egy
problémám van ezzel, hogy értékteremtő munkát nem tudunk nekik felajánlani. Ez az
egyik. A másik dolog, a kormány most elfogadta a költségvetést, ott van benne
mintegy 85 milliárd forint, ami az önkormányzatokat meg fogja szorítani. Kérdés
merül fel rögtön bennem, hogy itt a bér és járulékok 95%-át az állam magára vállalta,
de az 5%-át az önkormányzatnak ki kell gazdálkodnia. Ha most van itt egy 85 milliárd
forintos megszorítás az önkormányzatok felé, nem fogják-e mérlegre tenni az
önkormányzatok, hogy ugyan az oktatási intézményeket működtetjük-e, vagy pedig
tovább fogjuk ezt az „Út a munkához” programot, úgy ahogyan a törvényben ez elő
van írva, foglalkoztatni, működtetni tovább. Nem beszélve azokról az eszközökről,
amit az önkormányzatoknak szintén a foglalkoztatáshoz muszály megteremteni, hisz
akkor tudnak csak elmenni dolgozni igazán az emberek. Egyetértek azzal, hogy a kisés középvállalkozók felé is kellene nyitni, biztosítani kellene a lehetőséget ahhoz,
hogy ők is tudjanak ebből az „Út a munkához” programról esetleg embereket
foglalkoztatni, de akkor viszont az lesz megint a probléma, hogy a szakembereket,
akik már dolgoznak 5, 10, 15 vagy 20 éve egy adott munkahelyen, ösztönözni fogja a
vállalatokat, a vállalkozókat, hogy azokat cseréljék ki, hiszen most támogatással
behoznak egy olyan embert, aki államilag támogatott. Mire az az ember beleszokna a
munkába, illetve elsajátítja azt a szakmát, amit éppen felkínálnak számára, akkorra
már le is fogják számoltatni, hiszen ez a két-három hónapos munkaviszony úgy
gondolom, hogy nem old meg semmit. Ez sokkal több, a kormánynak sokkal jobban
oda kell erre figyelni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Lukács András képviselőnek adom át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Valóban karácsony előtt és karácsony után
meggyőződésem szerint a 27 milliárd, akkor is 27 milliárd. A foglalkoztatottak száma
visszatekintve akkor sem változik, mindegy hogy melyik nap nézzük azokat az
adatsorokat. Nem azt mondom, hogy elégedettek lehetünk azzal a helyzettel ami van.
De nem méltányolni mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket bárki tesz
közszereplőként, kormányzati, helyi, regionális szinten, akár a polgármesterek, akár a
képviselőtestületek, akár azok a közreműködő szervezetek, akik ebben bármilyen
szerepet vállaltak, az, úgy hiszem, azoknak a munkáját veszik semmibe, akik
dolgoznak, részt vettek ebben a tevékenységben. Próbáljunk meg a politikai színezettől
eltekinteni és a valóságot nézni. Való igaz, sokkal jobb lenne, ha olyan erős lenne a
magyar gazdaság és nem venne tudomást a válságról, hogy tartós, a versenyszférában
foglalkoztatási lehetőséget nyújtó munkahelyek nyílnának meg, új foglalkoztatási
lehetőségként. De az sem igaz, hogy ezek az átmeneti foglalkoztatási formák ma már
egy-két hónaposak, hiszen az átlagos foglalkoztatási idő 5-6 hónap, ez már nem
ugyanaz, mint volt valamikor. A másik, az értékteremtés. Javaslom a
képviselőtársaimnak, hogy nézzenek szét a saját környezetükben. Menjenek el
Szendrőbe, nézzék meg, hogy közhasznú munkások hogyan tudtak szociális gondozó
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házat megépíteni. Menjenek el Hídvégardóba, nézzék meg azt a települést, kúriát,
patakmedret hoztak rendbe, teremtettek olyan értéket, amit egyébként korábban
vállalkozókkal lehetett megvalósíttatni. Sorba, körbe lehet nézni és nem egyediek a
példák. A helyi szemlélettől, a helyi hozzáállástól legalább annyi függ, mint a
kormányzati szándéktól. Azt kérem mindannyiunktól, nézzük meg, milyen lehetőségek
nyílnak meg a következő hónapokban. Ugyanis ebben sorba vehetjük azokat a
legfájóbb megyén belüli problémákat is, amelyekről eddig korábban önök is, mi is,
minden érzékeny ember beszélt, hogy a roma társadalom milyen része vehet részt a
munkában. Tudjuk mindannyian, a közeljövőben megnyílik az a lehetőség, amely
kifejezetten az ő számukra nyújt munkalehetőséget és nyílnak azok a - nem kevés
forrással, - munkahelyek, foglakoztatási lehetőségek, amelyek a téli időszakban is
értelmes, tartós elfoglaltságot jelentenek. Kérem képviselőtársaimat kísérjék
figyelemmel ezeknek a programoknak a megvalósulását és segítsék elő, az
információk továbbadásával, akár az érintetteknek történő továbbadásával. Ne
kerüljünk olyan helyzetbe, hogy lesz olyan program, amelyet érdektelenség híján, nem
tudunk kihasználni, lesz olyan forrás, mert időnként a munkavállalási szándékkal is
gond van, nemcsak a lehetőséggel.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Csiger Lajos képviselőnek adom át a szót,
utána főigazgató úrnak. A hozzászólások egy része biztos nem Önnek szóló, sem
kritika, sem kérdés, de vannak elhangzott kérdések, amelyekre a válaszokat kérem adja
meg.
Csiger Lajos, a közgyűlés tagja: Azt hiszem, hogy a kormányzati propaganda
ilyenkor, amikor pénz költésről van szó, akkor nagyon könnyen megjelenik itt a
közgyűlésen. Akkor, amikor az elvonásokról van szó, akkor nem szólalnak meg a
másik oldalon ülők, hogy miért is van ez, hogy mi megszavaztuk és így a Megyei
Önkormányzatot vagy a helyi önkormányzatokat milyen nehéz helyzetbe hoztuk.
Most, hogy elköltésre került az elmúlt évben 27 milliárd forint az „Út a munkához”
programra, most megjelennek és ezt propagálják. Valóban sok embernek adott 90 vagy
annál több napig munkát ez a program. De miről is szól ez? Arról, hogy a helyi
önkormányzatoknak átadtuk a problémát, küzdjenek meg ők azzal. Azok az
önkormányzatok, akik eddig így, munkáltatóként nem léptek fel a dolgozókkal
szemben, azok szervezzék ezt meg, fizessenek is rá még 5%-ot és adjanak nekik
szerszámot és munkát. Ez a mi környezetünkben valahogy úgy jött ki, hogy „Út a
munkától” program. Ugyanis azokban a lakókban, akik látták nap, mint nap ezeket az
embereket az utcán sétálni, munkát kerülni, sokszor azokban ez nagy visszatetszést
váltott ki és ezt elmondták többféle fórumon. A programnak az értékelésekor ez
leírásra került. Természetesen a nagy számok fényében ez már elhomályosodik, azért
látni kell azt is, hogy olyan helyre irányították ezeket az embereket, ahol nincsenek
felkészülve ezeknek a fogadására és olyan mennyiségben, olyan mértékben jelentek
meg ezek a munkanélküliek, - hallottuk, hogy duplájára nőtt a munkanélküliség két
éven belül, - ahol nem olyan munkát tudnak nekik biztosítani, amely végül is
kielégítené őket. Sajnálják, hogy 90 nap után sajnos a legtöbb helyen ezt a munkát be
kell fejezni, tehát az a fizetés, amit kapnak a minimálbér, az nagyon jól jön nekik, de
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olyan munkát kellene nekik biztosítani, ami egész évben fennállna. Elhangzott már
több esetben, hogy a kis- és középvállalkozásokat kellett volna megtámogatni, ezzel
kellett volna foglalkozni, ezt a programot kidolgozni, ami sokkal nagyobb hatást
gyakorolna a mai munkanélküliekre, mint az, hogy átirányítjuk őket az
önkormányzathoz és utcasepréssel és szemétösszeszedéssel foglalkoztatjuk őket, és a
lakosságban sok helyütt visszatetszést vált ki, hogy hogyan dolgoztatjuk ezeket az
embereket. Azt gondolom, hogy nem lehetünk büszkék rá. Ez az első év volt a
tapasztalat. Azt kérem, hogy vonják le azokat a következtetéseket, amelyek az adott
önkormányzatoknál megjelennek, amikor értékelik ezt a munkát, értékelik ezt az évet,
amelyet végig kellett dolgozni ezzel és ez alapján ítéljék meg reálisan azt, hogy mit
jelentett ez a program ebben az évben a megyében, illetve az országban.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kormos Dénes frakcióvezető úrnak adom át a
szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Jó felhang jött itt, hogy karácsony van és
jobban figyelünk egymásra, és ilyenkor az emberek úgy vannak vele, hogy
végiggondolják a saját tevékenységüket is és ilyenkor egy kicsit nem figyelnek oda
még őszintén is elmondják azt, amit szeretnének és nem hagyják magukat befolyásolni
a politikától. Ezt most megtette alpolgármester úr is Mezőkövesdről, mert azt mondta,
hogy nem tudtunk értelmes munkát találni. Jó néhány ember, aki ott volt, figyelte
ezeknek az embereknek a ténykedését, ez visszatetsző volt, hogy értelmetlen munkát
csinál. Belátom, hogy a programnak valószínűleg van olyan problémája, - itt
elhangzott néhány helyen pozitív példa, - hogy néhány település nem tartja fontosnak,
hogy e mellé a program mellé odaálljon, mert lehet, hogy olyan üzenete van, ami
ellentétes az övével, de ez még nem nagy probléma. Azt is belátjuk, hogy van egy jó
néhány település, amelyik nem látja azt, - pedig érdemes megnézni a pozitív példákat,
- hogy ezek az emberek ott lesznek, az ő lakóik lesznek, hogy jobb-e segélyezni és
akkor még több visszásság van, vagy pedig van értelmes elképzelés. Netalán még leül
néhány vállalkozóval és azt mondja, - mert erre is van mód, - hogy veletek együtt
próbáljunk elindítani néhány olyan fejlesztést, amiben ezek az emberek különböző
munkaterületet elvégezhetnek. Tanítani úgy lehet őket, iskolapadban nem lehet. Meg
lehet tanulni egy munkafolyamatot annak rendje módja szerint, és a következő
alkalommal ezt már el tudja végezni, mert betanulta. Másképp lehet ezeket az
embereket visszavezetni. Nekem az a tanúságom és karácsony táján az a dolgunk,
hogy ha még vannak olyan önkormányzatok, akár Mezőkövesd és mások, akiknek
nem sikerült megtalálni ebben a programban a lehetőséget, segíteni kell, mert benne
van, csak még nem látjuk. Reméljük ez a jövőben majd így lesz alpolgármester úr.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Arra kérem főigazgató urat, hogy az elhangzott
kérdésekre válaszoljon, és a véleményekre, ha úgy gondolja, hogy reagálni kell, tegye
meg.
Szabó József, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója:
Dr. Sója Szabolcs képviselő úr! a közmunkáról nem esett szó. Valóban nem szóltam,
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csak érintettem. Az anyag részletesen tartalmazza mind a közmunkavégzés, a
közhasznú munkavégzés és a közcélú munkavégzéssel kapcsolatos adatokat. Ebben az
esztendőben indul egy közmunkaprogram mintegy 13 milliárd forintos forrással,
amely a téli időszak foglalkoztatási pályázatainak ad pénzügyi hátteret és minden
olyan nonprofit szervezetnek van lehetősége a közhasznú munka igénybevételére, akár
a közcélú igénybevételére, amely nonprofit, tehát nem profit érdekelt, illetve igényli a
munkavállalókat, illetve az álláskeresőket. Van lehetőség arra is, hogy egyházak
foglalkoztassanak közcélú, vagy közhasznú munkát végzőket. Erre már van konkrét
példa is. Több egyház képviselője megkeresett bennünket és biztosítjuk az ehhez
szükséges forrásokat, bátorítom Önöket, hogy a helyi kirendeltségeket keressék meg
ezzel az igénnyel és biztosítjuk hozzá a feltételeket. Csak tényszerű dolgokról
szeretnék beszélni, azok a közcélú munkavégzéshez kapcsolódnak. Az anyagban is
szerepel, hogy a közcélú munkavégzésben az átlagos foglalkoztatási idő 5 hónap.
Egyharmad részük 6 órában, kétharmaduk 8 órában dolgozik a minimálbérnek
megfelelő összegért. Az is konkrét tény, hogy azok az emberek vehetik igénybe a
közcélú munkavégzést, akik korábban szociális segélyben részesültek, és RÁT-ra
szereztek jogosultságot, ezek száma már eléri az 50 ezret. A segélyezettek részére a
segély 20%-át kellett megfizetni az önkormányzatoknak, ez abszolút számban is több,
és százalékos arányban is több, mint a munkavégzéshez csatolt 5%-os forrás. Célszerű
végiggondolni, hogy melyik megoldás a jó megoldás. Folyamatosan értékeljük ezeket
a teljesítményeket, és van arra lehetőség, hogy az állami feladatok ellátására is
bekapcsolódjanak a közcélúak. A közcélúak alatt nemcsak azt kell érteni, hogy utcát
seprünk, hanem felsőfokú, középfokú végzettségű emberek ügyvitel ellátásában és
állami feladatok területén, akár a rendőrségnél, tűzoltóságnál, szociális szférában, az
oktatás szférájában. Úgy tűnik, hogy szélesebb propaganda munkát kell csinálni annak
érdekében, hogy valóban hasznosabb legyen a tevékenység, amit végeznek. Van jó és
rossz példa is, amit a foglalkoztatás során észlelünk és tapasztalunk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm főigazgató úrnak és a közgyűlés
tagjainak, akik munkával vettek részt ebben, akár bizottsági, akár pedig a testületi
ülésen. Amikor felvetjük egy-egy programnak a - ma még úgy tűnik, hogy –
gyengeségeit, az azzal a szándékkal történik, hogy vegyék figyelembe a következő
időszakban, hogy mikor és hány ember volt foglalkoztatva. A foglakoztatási gondjaink
azok megmaradtak, lehet, hogy innen, ebből a megyéből, régióból talán még
nagyobbnak tűnnek, mint országosan. Köszönöm főigazgató úrnak a jó anyagot és a
közreműködést. Kívánjuk a továbbiakban is a jó együttműködést önkormányzatokkal,
így a Megyei Önkormányzattal is.

Tizenegyedik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának
egészségi állapotáról, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségügyi
szakellátórendszerének
átalakulásáról
az
egészségügyi
ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása tükrében
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Dr. Asztalos Ágnes helyettes
regionális tiszti főorvos asszonyt, az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális
Intézetétől. Arra kérem, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Asztalos Ágnes, helyettes regionális tiszti főorvos: Sajnos a megye lakosságának
egészségi állapotában az előző beszámolókhoz képest jelentős javulást nem tudtunk
kimutatni, megmutatni, de nem tudtuk azt sem megmutatni, hogy jelentősen
rosszabbodott volna az egészségi állapot. Az adataink alapján kitűnt valószínűleg
Önöknek is, hogy friss népmozgalmi adatokat, a lakosság fogyására vonatkozóan friss
adatokat tudtunk Önöknek megmutatni, viszont a halálozási, megbetegedési adatok, amiből le tudjuk szűrni lakosságunk egészségi állapotát, a legfrissebb adataink is 2006-osak. Ezek figyelembevételével kell tanulmányozni a beszámolónkat. Sajnos
lakosságunk egészségi állapotában ugyanazok a negatív tényezők szerepelnek, az
országos átlagtól való eltérésünk általában pozitív. Tehát a legtöbb megbetegedés
vonatkozásában az országos átlagtól rosszabbak a mutatóink. Továbbra is ugyanazok a
megbetegedések szerepelnek első helyen, amik korábban, tehát a daganatos
megbetegedéseink, illetve a keringési rendszerünk megbetegedései. Az arányokban,
illetve az egyes kistérségekben mutatkoztak meg különbségek. Az anyagban tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ regionális szervezetben működik, - nemcsak BorsodAbaúj-Zemplén megyét mutattuk be, hanem a régió másik két megyéjére is mutattunk
be adatokat. Ilyen módon össze lehet hasonlítani vizuálisan is megyénk helyzetét.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy továbbra is fogy megyénk lakossága.
Épphogy 700 ezren vagyunk most már a megyében, volt, amikor majdnem 800 ezren
laktak a megyénkben. Ez egy jelentős csökkenés ilyen tekintetben. Megyénk
korösszetétele is eltér az országos átlagtól, és ezt a közszolgáltatások szervezéséhez
ajánlanám figyelembe. Megyénkben a gyermekkorúak aránya jelentősen magasabb,
mint az országos átlag. Az öregkorúak tekintetében az arány kisebb, mint az országos
átlag, de a 75 év feletti nők aránya és száma is kétszerese a férfiakénak. Ezt a helyi
szolgáltatások szervezésénél mindenképpen ajánlott figyelembe venni. Továbbra is
magas azon megbetegedések aránya, és halálozási mutatói is, amik az életmóddal
szoros összefüggést mutatnak. Gondolok itt a légző- illetve az emésztőrendszer
megbetegedéseire, ezen belül is elsősorban az alkoholos májbetegségre. Mind a két
megbetegedés esetén, mind a két nem erősen érintett, mind a férfiak, mind a nők is.
Sajnos az alkoholos májbetegség tekintetében a nőknél is további emelkedés
figyelhető meg. Vannak olyan mutatóink, amik az országos átlagnál jobbak, ezeket az
előnyeinket továbbra is megtartottuk ilyen tekintetben. Úgy gondolom, hogy továbbra
is van tennivalónk össztársadalmi szinten azért, hogy a lakosság egészségi állapota
javuljon. Az anyagban kiemeltük az életmódhoz kapcsolódó változtatási
szükségességeket. Ezeket évről-évre hangsúlyozzuk és hangoztatjuk. Továbbra is a
táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás olyan fontos, amit mind a gyermekeink
vonatkozásában, mind a felnőtt lakosság vonatkozásában hangsúlyozni kell. Azt is
észre lehet venni, hogy a lakosságnak a szűrővizsgálatokon való megjelenési aránya is
változó. Azt tapasztaltuk, hogy helybe kell vinni a lakossághoz ezeket a
szűrővizsgálatokat. Nagyon nehezen mozdíthatók meg, ha be kell jönni különböző
településekről - és elsősorban megyeszékhelyre, Miskolcra kell beutazni - bizonyos
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szűrővizsgálatokért. Nagy sikere van a helyi kezdeményezéseknek. Emellé a
tisztiorvosi szolgálat mind szakmailag támogatást nyújt és továbbra is szívesen
fogadjuk az ilyen kezdeményezéseket és minden segítséget megadunk ehhez. A
lakosság egészségi állapotával kapcsolatban az anyagunk részletes számokat tartalmaz.
Egy aktuális témát, - ami a beszámolóban nem szerepel, - szeretnék kiemelni, hiszen a
bizottsági meghallgatásokon is mindig kérdés volt, az influenza járványról szeretnék
két mondatot mondani. Az influenza járvány zajlik megyénkben is, jelenleg mérsékelt
az aktivitás. Viszont a legfrissebb számok tükrében azt tapasztaltuk, hogy az előző
hetihez viszonyítva kétszeresére nőtt a megbetegedések száma megyénkben. Most van
felfutóban az influenza megbetegedések száma. A megyénkben a megbetegedettek
kétharmada Miskolc kistérségében él. A megbetegedetteknek a zöme több, mint a
kétharmada a 15 év feletti lakosságot érinti. Továbbra is szeretném kihangsúlyozni az
oltás fontosságát, mind gyermekeink, - még most iskola időben, a téli szünet
megkezdése előtt, - mind a krónikus betegek, mind a kritikus infrastruktúrában
dolgozók és az egészségügyi dolgozók vonatkozásában. Szeretném kihangsúlyozni,
hogy az egészségügyi dolgozók átoltottsága még mindig elmarad a várakozástól.
Vannak olyan intézményeink, ahol több, mint a dolgozók 70%-a van beoltva.
Kihangsúlyoznám pl. a szikszói kórházat, ahol ez az arány található. De a többség még
mindig az, hogy 30% körüli átoltottságunk van. Szeretnénk mindenképpen forszírozni,
hogy ez emelkedjen. A másik nagy témánk az egészségügyi ellátórendszer struktúrája
és változása a jogszabályok változása tükrében. 2007. április 1-jétől működik a
jelenlegi struktúrában Borsod-Abaúj-Zemplén megye fekvőbeteg ellátási rendje. Ezen
a változás kismértékű volt. Fenntartó önkormányzatok döntése alapján szakmacserék
történtek meg, de számottevő kapacitásban, ágyszámban történő változások nem
zajlottak le. 2009. január 1-jétől életbe lépett módosítások alapján az ÁNTSZ kapta
meg azt a jogosítványt, hogy a kapacitásokban, ágyszámokban - és nemcsak a
fekvőben, hanem a járóbeteg óraszámokban is - módosítási döntést hozhasson. A
döntés egy szigorú eljárásrend alapján születhet meg, ami elkezdődött nyáron azzal,
hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adott meg adatokat, javaslatokat. Ezt
megtárgyalta
a
Regionális
Egészségügyi
Tanács,
javaslatot
tett
a
kapacitásmódosításokra vonatkozóan. Ezen javaslatok alapján az ÁNTSZ-nek a dolga
most az, hogy döntsön. A döntésnek év végéig meg kell születni, ez sorra is fog
kerülni. Egy másik fontos feladatot adott az ÁNTSZ részére ez a módosult jogszabály,
miszerint a korábban, a miniszter által meghatározott fekvőbeteg ellátási területek
mellé, a járóbeteg ellátáshoz is meg kell határoznunk, hogy melyik településünk,
melyik egészségügyi szolgáltatóhoz tartozzon, mint területi ellátási kötelezettség.
Folyamatban van ennek a döntésének a meghozatala, azonban a kapacitás módosítási
eljárás befejezése után fog megtörténni. Ez már a jövő évre fog áthúzódni. Ennek
kapcsán tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy jelenleg is folyamatban van ilyen
területi ellátási kötelezettség változtatása miatt bírósági eljárás, hiszen korábban
meghozott döntéseinket az érintett települések, akiknél a kérelem elutasításra került,
megfellebbezték és jelenleg bírósági szakaszban van. A legfrissebb kapacitás
módosításra vonatkozó információnk, ami már az anyagban szerepel, hogy a 2007. évi
miniszteri határozatok vonatkozásában a Szent Ferenc Kórház, illetve a Megyei
Önkormányzat a határozatot megtámadta bíróság előtt. A Legfelsőbb Bíróság
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döntésében azt a miniszteri határozatot hatályon kívül helyezte, viszont új eljárásra
nem kötelezte a minisztériumot sem, és más egészségügyi közigazgatósági hatósági
szervet sem. Ennek kapcsán a Szent Ferenc Kórház kérelemmel fordult
hatóságunkhoz, ennek a kérelemnek az elbírálása folyamatban van.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Aktuális téma az influenzajárvány kérdés.
Arról tájékoztatom a közgyűlés tagjait, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalában
megkérdeztük a dolgozóinkat, hogy kívánják-e beoltatni magukat. Kb. durván 40%
az, aki beoltatta magát, a többiek nem. Ahogy hallottuk főorvos asszonytól, az a
javaslat, hogy aki ma még nincs a védettség birtokában, kérem, hogy próbálja meg az
oltást. Eddig korosztályokat oltottak, ment a dolog, most oltópontok vannak, 3000
forintba kerül az oltás. Úgy látom, hogy ha rá van bízva az emberre az egészségének
megőrzése, az nem egy olyan ügyes akció, mintha kicsit elrendeljük. Lehet, hogy itt
egy kicsit katonásabb rend kellett volna. Ez nem a Regionális ÁNTSZ-nek a
lehetősége, ezt máshol kellene irányítani, ha ez egy ilyen járvány, amilyennek, látjuk,
halljuk a híradásokban és sajnálatos módon már sok áldozatot is vitt.
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság és a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottságok
véleményének ismertetését. Először az Egészségügyi Bizottság elnökének adom át a
szót.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Mindenekelőtt engedjék meg,
hogy a közgyűlés előtt az ÁNTSZ menedzsmentjének szakbizottságunk nevében
köszönetet mondjak, mert egy olyan áttekinthető, színvonalas, tudományos
igényességű munkát kaptunk, ami azt hiszem, hosszú évekre és majd évtizedek múlva
visszamenőlegesen is rögzítheti, hogy egykoron mi is történt itt kis hazánknak ezen a
nehéz sorsú vidékén. Külön köszönöm dr. Asztalos Ágnes főorvos asszonynak, hogy
közel egy órás rendkívül konstruktív szakmai, elmélyült vitában áttekinthettük ezt az
anyagot. Szakbizottságunk valamennyi tagja támogatta a tájékoztatót.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta és 6 igen egybehangzó szavazattal azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Bodnár László, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság tagja: bizottságunk
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjainak van módja, alkalma
kérni, kérdezni. Koleszár Lajos képviselőnek adom át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja: Szeretném megköszönni frakciónk nevében is
ezt az anyagot, amit már sokadjára megkaptunk. A beszélgetésünk kapcsán az merült
fel, hogy hosszú évek ilyen jellegű anyagát összefűzve, áttekintve akár egy kisdoktori,
de alkalomadtán egy nagydoktori disszertációt is lehetne ezekből csinálni, hogy mi
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minden történt, történik, politikától, vezetőktől függetlenül itt, ebben a megyében.
Talán nem véletlen, hogy ez a két napirendi pont, tájékoztató egymás után került a
közgyűlés elé. Hiszen a kettő szorosan összefügg. Miről is van szó? Megyénk
biológiai vagyona, az itt élő emberek életminősége, a foglalkoztatás és a végzett
munka minősége, azt hiszem ez így a kettő együtt valamiféle életminőséget is jelent.
Elnök úr az előbb azt mondta, hogy vannak foglalkoztatási gondjaink. Azt hiszem,
hogy hosszú évtizedekre az egészségügyi ellátással is. Az itt élő lakosság egészségi
állapotával igen komoly gondjaink vannak. Politikusként és az adófizető
állampolgárok forintjaival rendelkező döntnökként talán el kellene gondolkodnunk
azon, hogy mi az oka annak, hogy hosszú évtizedekre visszamenőlegesen 10 és 100
milliárd forintokat fektettünk egészségügyi ellátó intézményekbe. Ha
összeszámolnánk, most is milliárdos beruházások zajlanak, tájékoztatók, ehhez
hozzájöttek még az európai uniós források, hatalmas fejlesztések, nemcsak az
országban, hanem a világban bárhol elérhető egészségügyi eljárások, diagnosztikus
lehetőségek. Nemcsak a rendszerváltás óta, hanem azt megelőzően is, nem változik
érdemben a lakosság egészségi állapota. Egy furcsa változás azért van itt, mert a
féktelen emancipáció keretén belül most már nemcsak a férfiak daganatos
halálozásában vezet a tüdőrák, hanem a hölgyekében is az élre ugrott, talán itt a
dohányzás szerepel. A legújabb adatok szerint a féktelen emancipációnak látszik a
következménye, hogy már nemcsak a férfiaknál vezet a szívinfarktus és az ilyen
jellegű megbetegedés és halálozás. Az alkoholfogyasztás és az alkohol területén is a
hölgyek utolérik a férfiakat, ez jól tükröződik. Ez további gondokat jelent. A
szülésszám csökkenése is szóba jöhet. Erre nehéz lesz a példát megtalálni, nehéz sorsú
megyénkben, ahol azért az életminőség, az életmód az egészségi állapottal összefügg.
Nincs még egy ilyen megye, ahol víz, folyó, levegő, hegy, fürdők, minden lehetőség
biztosított az egészségi állapot megőrzéséhez. A felmerések azt mutatják, hogy
haladunk ellenkező irányba. Jó volt látni nemcsak a megyei adatokat, hanem kicsit
kitekintünk a szomszédos megyékre is. Bár nem vígasz, hogy a tokaji és az egri
borvidék adatai azért megmagyaráznak bizonyos májbetegséggel kapcsolatos
szignifikáns eltéréseket. Itt élünk, itt vagyunk, ez látszik, valamit kellene csinálni,
hogy konstruktív legyek és kérdést is intézzek tiszti főorvos asszonyhoz, egy aggódó
dologra hívom fel a jelenlévők figyelmét. Az elmúlt időszakban Borsod megyében
minden felnőtt ember számára elrendelt kötelező, évenként egyszer ajánlatos volt a
tüdőszűrés. Ez hosszú ideig így volt, és ennek némi eredménye is lett. Talán javultak a
tüdőszűrési adatok. A legutóbbi eredmények szerint nemcsak a TBC-s megbetegedés,
hanem a korai stádiumban történő daganatos megbetegedések kiszűrésére is
lehetőséget adott. Ennek az volt az oka, hogy bizonyos szignifikáns megjelenése volt
100 ezer lakos között. Az utóbbi időben ez már csak a megyénkben 3 vagy 4
kistérségre lett elrendelve. Bevallom, attól félek, hogy azokon a területeken, ahol ez a
kötelezően évi tüdőszűrés elmarad, mire újra bevezetjük, akkor majd jelentkezhet,
nemcsak a TBC, de a daganatos betegségnek a megugrása is. Meg kellene nézni, a
nehéz gazdasági körülmények között működő megyénkben indokoltnak látom és
gondolom annál is inkább, mivel a nagyon komoly fejlesztések eredményeként ma már
annyira kevés sugár ártalommal járó, hasznos, gyors, szakszerű tüdőszűrésre van
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lehetőség. Ezt visszalépésnek tartom, nem szerencsés, nem tudom pontosan, hogy mit
lehetne és kellene ebben az ügyben tenni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki kíván
hozzászólni? Csiba Gábor képviselő kért szót.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja: Olyan dologról szeretnék szólni, ami lehet, hogy
szorosan nem kapcsolódik ehhez a témához, viszont még szorosabban hozzátartozik.
Egyszerűen arról, hogy nagyon szépen elmondta tiszti főorvos asszony, hogy
növekszik a betegségeknek a száma, súlyosabbak a betegek, átalakult az
ellátórendszer, jól, rosszul. Viszont egy dolgot ki kellene emelni, az ellátórendszer
működtetéséhez szükséges pénz viszont csökken. Mondok néhány adatot csak azért,
hogy ne lehessen vitatkozni velem. 2008-ban 781 milliárd forintot költött a gyógyítómegelőző ellátásra a Magyar Állam az Egészségbiztosítási Pénztárból. 2010-ben a
megemelt költségvetési tétel 757 milliárd forint. Ebből 5 milliárdot le kell vonni, mert
ez a háziorvosi ellátórendszer, és most a kórházakról beszélek. Magyarul 30
milliárddal kevesebbet ad az úgynevezett pénzcsata után is, a megígérteken kívül is
2010-ben, mint 2008-ban. Tegyük már hozzá, hogy 2008-ban más volt az ÁFA, az
energiaár, a gyógyszerár és a bér. Pontosan egy havi összeg, finanszírozási összeg
hiányzik még ebből a rendszerből. Ha megnézzük azt, hogy mennyit fizetett
nominálisan az aktív, tehát a kórházi fekvőbeteg ellátásra az OEP 2003-ban, az 325
milliárd forint volt. 2009-ben 324 milliárd forint. Hat esztendő telt el. Miért?
Nominálisan majdnem ugyanannyi pénzből kell hat év elteltével működtetni egy más
betegség struktúrájú, más technikai igényű, gyógyító, ellátó rendszert. Ha megnézem
azt, hogy 2009-ben hány milliárd forintot akartak költeni az ellátórendszerre 2008-hoz
képest, ami előre be volt tervezve költségvetésbe. A 781 milliárd forinthoz képest 714
milliárdot terveztek, 70 milliárddal kevesebbet terveztek be 2009-re, mint 2008-ban.
Ezek a különböző kórházi szervezeteknek az úgynevezett küzdelmei, amelyek vagy
értek valamit, vagy sem, ezek hoztak vissza a rendszerbe az év folyamán annyit, hogy
már csak 30 milliárd hiányzik 2008-hoz képest. Ha megnézem, hogy mennyivel több
beteg volt 2009-ben, az összes ellátórendszer, az ellátórendszer összességében és
mennyi volt 2009. végén és mennyi volt 2008. végén, OEP adatokat sorolok fel. 10%os volt a betegforgalom növekmény. 30 milliárddal kevesebb pénzből, 10%-al több
beteget, súlyosabb betegeket, ellátni, ugyanolyan színvonalon biztosan nem lehet.
Azért hoztam fel ezt a témát, mert nyilván mindenki látta, hallotta, hogy itt szeptember
óta, különböző küzdelmek zajlottak kórházi vezetők és különböző szövetségek révén
és időnként nevetségessé is váltak azzal, hogy éhség sztrájkolni akarnak, zöld szalagot
és ezt-azt tűznek ki. Ebből a néhány számból talán látszik az, hogy nem véletlen volt
ez a segélykiáltás. Amely viszont az elmúlt napokban, olyan, - nem is tudom európai
emberhez nem méltó - vitákra sarkallta a minisztérium és a képviseletek közötti
párbeszédet, hogy most úgy értelmezünk valamit, amit egy megállapodásban
természetesen mindenki aláírt, hogy utaljuk a pénzt, de az nem érkezik meg, csak majd
januárban. Egy ilyen, nem is tudom miről szól ez a történet. De ez is mutatja a
hozzáállását szerintem a jelenlegi egészségpolitikai irányítóknak a dolgokhoz.
Véleményem szerint az egészségügyi miniszternek a mindenkori egészségügyet
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kellene képviselni és nem a mindenkori egészségügy ellen harcolni. Márpedig pedig
sajnos Székely Tamás miniszter úr ezt teszi, nem kellene neki ilyet elvállalni, hiszen a
pénzt nem ő adja. Hiszen a pénz kevés volt, emiatt nem neki kell szégyenkeznie, de
mégis úgy gondolja, hogy ezt a vitát saját maga irányába le kell zárni. Ez csak ezért
mondom, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy miről is zajlott itt az elmúlt hetek,
napoknak a párbeszéde, akkor ezeknek a számoknak a birtokában azt hiszem, hogy
látszik. Az ellátórendszerre Németh Lászlónak a szavait hadd emeljem ki, hogy a pénz
azért kell a gyógyítónak, hogy ne kelljen pénzért gyógyítania. Márpedig ebből a
pénzből 2009-ben nagyon kevés volt és 2010-ben is kevés lesz.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztésben szereplő cél, hogy a megye
egészségügyi állapotáról kapjunk tájékoztatást, ezt megkaptuk. Az ehhez kapcsolódó
vélemények elhangzottak, kórházvezetők, orvosok részéről. Egyetlenegy kérdés: a
miniszteri határozattal szemben, a Legfelsőbb Bíróság a Szent Ferenc Kórháznál
megállapította bírósági végzésben, hogy az nem volt szabályos. Ugyanakkor kicsit
„mosom kezeim” alapon, semmi másra nem kötelezte. Azt hiszem, hogy majd főorvos
asszonyéknak kell megadni az ukászt, amit nem tudom, hogy szeretnének-e
kimondani, de nem tudnak feltehetőleg mást mondani. Erre kérem itt is az ÁNTSZ-t,
hogy mérlegelje: csakhogy tudjuk, volt egy működő, pénzügyileg rendben lévő
kórházunk. Az aktív kórház degradálódott, meg nem bántva természetesen a krónikus
és rehabilitációs ágyakkal rendelkező kórházakat. De idáig, a kiemeltből egy nagyon
komoly csökkenésen ment át és most kiderül, hogy ez szabálytalan volt. Kimondta a
Legfelsőbb Bíróság, hogy nem volt joga a miniszternek ezt a döntést meghozni.
Nekünk ugyanakkor mégis erre a döntésre való hivatkozással kellett az OEP-el
megkötnünk a szerződést. Nem ez az első alkalom, az egészségügyön kívül máshol is
találkozunk ilyennel, hogy hozunk - nem kell máshova menni, csak a közigazgatási
hivatalokhoz - szabálytalan döntést, aztán utána pedig nincs rendben a dolog.
Felhívom a figyelmet, teljesen mindegy, hogy milyen színezetű a kormány, vélhetően
az egyik az jobban megteszi, a másik az majd megteheti, ha megteszi. Ez a rendszer
fricska mindenkinek, a jogállamnak nevezett jogállammal szemben is. Hibáztunk
valamikor, valahol már nem is tudjuk, hogy hol van az a döntéshozó, ül a
parlamentben és nekünk el kell viselni mindazt, amit tőlünk szabálytalanul vettek el.
Ezt azért mondom el, mert bennünket Megyei Önkormányzatot, az általunk fenntartott
Szent Ferenc Kórházat érinti. Ezt kellett megélnünk, csak azért, mert nincs itt minden
rendben, nemcsak az egészségügyi ellátás pénzügyi finanszírozásánál, hanem az
egészségügyi ellátásnál a jogi szabályozásban sem, a minisztériális vezetésnél sem.
Komoly gondjaink voltak, vannak. Főorvos asszonynak adom a szót, ha kíván egy pár
mondatban reagálni az elhangzottakra. Még egyszer kérem Önöket, - ami főorvos
asszonytól is elhangzott, - hogy gondolkodjanak el az oltásról, próbálják meg, most
már elég nagy számban oltottak Magyarországon embereket és kiderült, hogy működik
a rendszer.
Dr. Asztalos Ágnes, regionális tiszti főorvos: Szeretnék reagálni Dr. Koleszár Lajos
képviselő úrnak a kérdésre a tüdőszűrések kapcsán. Az általános képhez tartozik az,
hogy a tüdőszűrő vizsgálatok kötelező elrendelését jogszabály határozza meg
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számunkra. Meghatározza, hogy milyen megbetegedési számok mellett, milyen
lakosság számra kell kötelezően elrendelni a tüdőszűrést. Ilyen vonatkozásban ennek
megfelelően járt el hatóságunk. Az elmúlt években is, már csak a 30 év feletti lakosra
volt kötelezően elrendelve a tüdőszűrés megyénkben. Ezt nagyon fontos
kihangsúlyozni. A jogszabály alapján, hogy ha a teljes lakosságszámra számoltuk
volna ki ezt az arányszámot, ami a 25 felettieket jelenti, akkor nem haladtuk meg ezt a
számot, nem is rendelhettük volna el. Tekintettel arra, hogy mi is látjuk, hogy ez
probléma, illetve vannak olyan határ menti országok, ahonnan a TBC nagy számban
akár be is hurcolható, megjelenhet. A betelepülők részére most már nem kötelező a
tüdőszűrés az új jogszabály alapján. A tartózkodási engedélyhez sem kötelező most
már, ezért mi is úgy tartottuk szükségesnek, hogy megnéztük, hogy milyen
korcsoportban éri el azt a számot, ami alapján elrendelhetjük a tüdőszűrést. Ez elérte a
30 év feletti lakosságszámnál, megtettük. Most már olyan mértékben csökkent le az új
TBC-s megbetegedések száma megyénkben, hogy teljes megyére számolva, 30 év
feletti lakosság számra sem tudtuk ezt a számot „produkálni”. Viszont vannak olyan
kistérségeink, ahol meghaladta ezt a számot és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos. A
jogszabály lehetőséget adott nekünk, hogy területre lemenjünk és annak megfelelően is
elrendelhessük ezt a tüdőszűrést, ezt megtegyük. Nagyon fontos, hogy ez a jogszabály
a TBC-re irányul, a TBC tüdőszűrést rendelte el. Nagyon jó dolog, hogy most már a
jelenlegi diagnosztikai és a technikai eszközök lehetőséget adnak, hogy nemcsak
TBC-t tudnak vizsgálni ezek a vizsgálatok tüdőszűrés alkalmával, nemcsak ezt lehet
kiemelni, hanem egyéb krónikus, légzőszervi megbetegedéseket, illetve daganatokat is
fel lehet ismerni, de maga ez a kötelező tüdőszűrés a TBC kiszűrésére irányult
elsősorban. Hogy a későbbiekben a szakmai grémiumok, a szakmai kollégiumok, a
tüdőgyógyászat, az onkológiai kollégiumok milyen döntést és milyen javaslatokat
fognak tenni, az ő kompetenciájuk, ilyen vonatkozásban nem tudok nyilatkozni.
Szeretnék reagálni a Szent Ferenc Kórház által beadott kérelemre. Olyan helyzet
adódott elő, amire még nem volt precedens. A Tisztiorvosi Szolgálat részére van
megállapítva most a döntési lehetőség, a kérelem beérkezett, ebben minél hamarabb
döntenünk kell, hiszen az eljárási idő hamarosan le fog járni. Jogászok bevonásával
vizsgáljuk a lehetőségeinket és a döntésünket meg fogjuk hozni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm az ÁNTSZ munkatársainak és
főorvos asszonynak a személyes jelenlétet, illetve az elkészített anyagot. Bizottságaink
a tudomásulvételt ajánlják a közgyűlés tagjainak. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy
a tájékoztató tudomásulvételéről szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
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Tizenkettedik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat intézményeiben működő konyhák vállalkozásba adásának
tapasztalatairól, javaslat a szükséges intézkedések megtételére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a SODEXHO Magyarország Kft.
képviseletében, a napirend tárgyalásánál megjelent Párkai Zsolt és Tógyer Nándor
urakat.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek. A Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság is tárgyalta és módosító indítvány fogadott el, melynek ismertetésére
felkérem Török Dezsőt, a bizottság elnökét.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk a tavalyi
évhez hasonlóan idén is részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Beszéltünk az
ételek mennyiségéről, minőségéről, íz világáról és igazából egyetlen egy téma körül
összpontosult a beszélgetések nagy része, ami abban a tekintetben volt kiforrott, hogy
mintegy 4-5 intézményt érint az a probléma, hogy nincs teljes körűen kialakítva a
mérőóráknak a felszereltsége. Ennek megfelelően a közgyűlés tagjai is megkapták a
módosító javaslatot. 8 igen szavazattal az alábbi módosító javaslatot fogadta el
bizottságunk: a határozati javaslat 2. a) pontja helyébe a következők kerüljenek:
„A vállalkozó a közétkeztetésre benyújtott pályázatának megfelelően az üzemeltetésre
átvett konyhák energiafelhasználását mérőhelyek kialakításával biztosítsa azon
intézmények esetén, ahol még nem került kialakításra mérőhely.”
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait,
frakcióvezetőket, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló? Megállapítom, hogy
nincs. Egy módosításról tájékoztatom a közgyűlés tagjait, a határozati javaslat 4.
pontjában elírás történt: „A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a Sodexho
Magyarország Kft.-t tájékoztassa a határozat 1., 3. és 4. pontjaiban - helyett, ez
helyesen 1., 2., 3. pontjaiban, - valamint az előterjesztésben foglaltakról.” Arra kérem
a közgyűlés tagjait, hogy először a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító
indítványáról szavazzunk.
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
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Pénzügyi és Gazdálkodási
módosító indítványát elfogadta.

Bizottság

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy elfogadásra került a
módosítás. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy az előbb, általam ismertetett 1., 3., 4.
pontok helyett 1., 2., 3., pontokra vonatkozó elírásról és a módosítással együtt a
határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
módosító indítványával együtt a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
154/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeiben működő
konyhák vállalkozásba adásának tapasztalatai
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat intézményeiben működő konyhák vállalkozásba
adásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy az elmúlt időszakban tett intézkedések
eredményeként összességében, illetőleg az intézmények nagy részében javult a
Sodexho Magyarország Kft. által nyújtott étkeztetés minősége, helyenként azonban
még előfordulnak hiányosságok.
Indokoltnak tartja ezért a Közgyűlés az étkeztetés helyzetének folyamatos
figyelemmel kísérését, az e célra rendszeresített minőségvéleményező kérdőívek
átdolgozását, illetve a szolgáltatóval történő szükség szerinti egyeztetést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
folyamatos
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2. A Közgyűlés a tapasztalatok alapján szükségesnek tartja a Sodexho Magyarország
Kft-vel kötött szerződéssel összefüggésben felmerült problémák egyeztetését,
illetve rendezését, ezért felhívja elnökét, hogy a Sodexho Magyarország Kft.-nél
(továbbiakban: Vállalkozó) az alábbiak tekintetében járjon el:
a) A Vállalkozó a közétkeztetésre benyújtott pályázatának megfelelően az
üzemeltetésre átvett konyhák energiafelhasználását mérőhelyek kialakításával
biztosítsa azon intézmények esetén, ahol még nem került kialakításra mérőhely.
b) Intézkedjen a Vállalkozó által használt közművek, úgy mint: energia
(elektromos áram, gáz), víz, csatorna, telefondíj, szemétszállítás, fűtés tényleges
árának meg nem fizetéséből eredő költségek megtérítése érdekében.
c) A Vállalkozó a borsodivánkai, a hejőbábai és a ricsei Pszichiátriai Otthonok, a
putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona, az
edelényi Fogyatékosok Otthona, a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona, a
szerencsi Idősek Otthona és a tokaji Ápoló-Gondozó Otthon szociális
intézményekben az étel személyenkénti adagolása, az étkezés utáni mosogatás
elvégzése, illetve az étkezéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
d) A Vállalkozó adjon tételes felsorolást – a számlamásolatokat is mellékelve –az
elszámolni kívánt beruházásairól, valamint a még rendelkezésre álló pénzügyi keret
felhasználásáról, előzetesen egyeztetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzattal.
e) Nyilatkoztassa Vállalkozót a szerződésnek a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A-B. §-aiban foglaltak teljesítéséhez
szükséges módosítása tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. január 31.

3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a következő egy év tapasztalatairól az érintett
intézmények és a Sodexho Magyarország Kft. közreműködésével készítsen
beszámolót az étkeztetés helyzetének alakulásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. december

4. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a Sodexho Magyarország Kft-t tájékoztassa a
határozat 1., 2. és 3. pontjaiban, valamint az előterjesztésben foglaltakról.
Felelős:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
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Határidő:

2009. december 31.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés a döntését meghozta. Reméljük,
hogy mindaz, ami a következőkre feladatot adott, azt el fogják tudni végezni és egy év
múlva erről tudjuk tájékoztatni majd a közgyűlést.

Tizenharmadik napirend: Tájékoztató a megyei önkormányzat 5 intézményében
elvégzett, Európai Uniós forrásból támogatott akadálymentesítésről
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az
Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és
valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye ennek az 5 intézménynek a már elvégzett munkájára
vonatkozóan? Megállapítom, hogy nincs. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a
tájékoztató tudomásvételéről szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Tizennegyedik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2009. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a
fejlesztés irányaira
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ebben van egy kis kiegészítés, amely a
beszámolóhoz tartozik. Az előterjesztés 5. oldalán Székelyföld, Hargita megye 2.
bekezdésében szerepel az, hogy a szórványmagyarság stratégia tervezetét jutatta el
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, ezzel kapcsolatos a kiegészítés. A
szórványmagyarság stratégiát a Hargita Megyei Tanács kezdeményezte, ehhez
csatlakozott a Székelyföld másik két megyéje, Maros és Kovászna megye. A lényege,
hogy három székelyföldi megye fel akarja karolni, segíteni, az erdélyi Temes
megyében és Beszterce, Naszód megyében élő szórványmagyarságot. Erre
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vonatkozóan kérik a magyar partner megyék segítségét. Ahogy tudják a képviselők,
Hargita megyével partner megyei kapcsolatban vagyunk. Az 5 erdélyi megyének 14
magyar megyével van partner megyei kapcsolata. Amennyiben a stratégiai tervezetből
valóság lesz, tájékoztatni fogjuk a közgyűlést, hogy milyen lehetőségek, illetve
feladatok adódhatnak nekünk.
A beszámolót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a
beszámolóval kapcsolatosan? Megállapítom, hogy nincs. Tájékoztatom a közgyűlés
tagjait arról, hogy Vologda régióval régóta fennálló kapcsolatrendszerünkben a
holnapi napon a Gyed Maróz érkezik hozzánk, a Télapó, akinek Veliky Usztyug nevű
településen van a központja. Strassbourgban volt december 5-én és 6-án és most
Eperjesen, illetve majd megy Budapest irányába is. Arra kérem a közgyűlés tagjait,
hogy a határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
155/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
1.

A közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009.
évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés
irányaira vonatkozó javaslatokat.

2.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi külföldi
kiküldetési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke.
folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint.

Melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi külföldi kiküldetési terve
2010. január 01. – 2010. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
Résztvevők köre

Kiküldetés helye
Rheingau-Taunus járás,
Németország
Rheingau-Taunus járás,
Németország
Szilézia régió,
Lengyelország
Szilézia régió,
Lengyelország
Vologda régió, Oroszország

elnöki delegáció

Párizs-Yerres

II. Rákóczi Ferenc emlékmű előkészítése

Párizs-Yerres

II. Rákóczi Ferenc emlékmű avatása
a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának
megfelelően
idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk
értékeinek népszerűsítése
a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának
megfelelően
idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk
értékeinek népszerűsítése
szakmai kiutazás tapasztalatcsere céljából
elnöki delegáció

Kassa megye, Szlovákia
Kassa megye, Szlovákia
Besztercebánya megye,
Szlovákia
Besztercebánya megye,
Szlovákia
Hargita megye, Románia
Hargita megye, Románia
Sajó-Rima Eurorégió,
Szlovákia
Európai Régiók Gyűlése
Európai Bortermelő Régiók
Gyűlése
Európai Unió HU-SK-UA
2004-2006 Szomszédsági
Program

közgyűlési delegáció
megyénk idegenforgalmának népszerűsítése
idegenforgalmi kiállításon való részvétel Katowice-ben
elnöki delegáció

együttműködési feladatoknak megfelelően
Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel
Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel
A HU-SK-UA Szomszédsági Program
Zárókonferencián való részvétel és előadás
megtartása (Ukrajnában 2009. novemberben kitört
járvány miatt elmaradt)
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Európai Unió HU-SK 2007 – HU-SK Európai Területi Együttműködési Program
2013 ETE Program
Közös Monitoring Bizottságban való részvétel
Európai Unió HU-SK-RO-UA
HU-SK-RO-UA Szomszédsági Program Közös
2007 – 2013 Szomszédsági
Monitoring Bizottságban való részvétel
Program
egyéb
előre nem tervezhető kiutazások

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a nemzetközi kapcsolatok
2009. évi időszakáról szóló beszámolót elfogadta a közgyűlés.

Tizenötödik napirend: Tájékoztató a hazai forrásból (TEKI, LEKI, CÉDE)
támogatott beruházások megvalósításáról
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és
a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és
valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem azt, hogy a TEKI, LEKI, CÉDE
támogatott beruházás megvalósításáról szóló előterjesztéshez van-e kérdés, vélemény?
Megállapítom, hogy nincs. Egy bejelentésem van, sajnos a következő esztendőben
nem fogunk tudni erről tárgyalni, a hazai forrásokra 2010-ben nem lesz alkalma az
önkormányzatoknak pályázni, hiszen a költségvetési megszorítások ezt tartalmazták.
Kérem az előterjesztésre vonatkozóan a tájékoztató elfogadásáról szóló döntésünket.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Rövid időre az ülés vezetését átadom Gergely
Zsolt alelnök úrnak.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke veszi át az ülés vezetését.

Tizenhatodik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről

Megyei
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A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, észrevételük? Megállapítom,
hogy nincs. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a tájékoztató tudomásulvételéről
szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 1 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés a tájékoztatót
elfogadta.

Tizenhetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő egyes ingatlanok más vagyonkategóriába történő átsorolására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan? Megállapítom, hogy
nincs. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
156/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes
ingatlanok más vagyonkategóriába történő átsorolása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok más vagyonkategóriába
történő átsorolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjéről szóló, 16/2009. (IX. 15.) számú rendelet 15. §. (1)
bekezdés d) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Közgyűlés
1. az Alsózsolca, 1027/6 helyrajzi számú belterületi 1617 m2 területű „épület és
udvar” megnevezésű, a természetben Alsózsolca, Kossuth u. 149. szám alatti
forgalomképes ingatlant korlátozottan forgalomképes kategóriába,
2. a Miskolc, 46053 helyrajzi számú belterületi 1210 m2 területű „2 épület és udvar”
megnevezésű, a természetben Miskolc, Aradi út 4. szám alatti (vendégház),
korlátozottan forgalomképes ingatlant, forgalomképes kategóriába átsorolja.
Felelős:
Határidő:

Koleszár Gábor osztályvezető
2009. december 31.

Tizennyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
2010. I. félévi munkatervére
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény, észrevétel a 2010. I. félévi munkatervvel kapcsolatban?
Megállapítom, hogy nincs. Ahogy eredetileg elfogadtuk a kéthavonkénti ülést,
hasonlóképpen 2010. I. félévben is szeretnénk, illetve a rendkívüli márciusi
közgyűlésünket, mint ahogy hagyomány már, meg fogjuk tartani. Arra kérem a
közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
157/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. I. félévi munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2010. I. félévi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
Melléklet

2010. február 11. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: közgyűlési bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: közgyűlési bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010.
költségvetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Közgazdasági Főosztály

évi

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009. (II. 12.) számú rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:

Közgazdasági Főosztály

5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjainak
megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló többször módosított 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször
módosított 15/2001. (X. 25.) Kgy. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
8. Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
9. Tájékoztató a Regionális Operatív Program 2009-2010. évi Akciótervében
foglaltak végrehajtásáról
Előterjesztő: Francsics László, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Kht. igazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

81

Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Vagyonkezelési Főosztály

Területfejlesztési

és

10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Szabó József, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ főigazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Főosztály
11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
közbeszerzéseiről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Főosztály
12. Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igény
bejelentésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főoszály
13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megyei
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
14. Egyebek
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Előterjesztések leadásának határideje: 2010. január 22.
2010. március 12.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés,
melyre külön program készül.
Az ünnepi közgyűlés helye:
Miskolc, Megyeháza Díszterme
A program elkészítéséért felelős:
 Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi Főosztály
vezetője
 Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
 Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője
2010. április 29. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009.
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Közgazdasági Főosztály

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010.
költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Közgazdasági Főosztály

évi

3. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozói ellátásért
fizetendő intézményi térítési díj megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi,
Gyermekvédelmi Főosztály

Szociális

és

4. Javaslat a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
5. 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. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
6. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Ellenőrzési Iroda
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Gál János, a kuratórium elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
8. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2009. évi ellátásáról,
javaslat az aktuális intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi,
Gyermekvédelmi Főosztály

Szociális

és

9. Javaslat a Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Kisebbségi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról
szóló társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály
11. Az energiaszolgáltatás liberalizációjából adódó lehetőségek áttekintése az
intézményhálózat takarékosabb működése érdekében
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Főosztály
12. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2010. április 9.
2010. június 24. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak
megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Oktatási
és
Művelődési
Főosztály
2. Javaslat a Mecénás - civil, kulturális, sport - Pályázat alapítványi támogatásának
odaítélésére
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Előterjesztő:
Véleményezi:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Oktatási és Sport Bizottság
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Oktatási és Művelődési Főosztály

3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
egészségügyi intézmények területi ellátási kötelezettségének módosítására
vonatkozóan tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Főosztály
5. A megyei önkormányzat önként vállalt feladatainak finanszírozása
eredményessége
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Közgazdasági Főosztály
Kabinetiroda

és

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. II. félévi
munkatervére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
7. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

Közgyűlés

lejárt

határidejű
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és Jogi Főosztály
8. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2010. június 4.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Megállapítom, hogy a 2010. I. félévi
munkatervet a közgyűlés elfogadta.

Tizenkilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Hivatalában
foglalkoztatott
köztisztviselők
teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célokra
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság,
a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a
közgyűlésnek. A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta, mely módosító
indítványt fogadott el, melynek ismertetésére felkérem Török Dezsőt, a bizottság
elnökét.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 8
egybehangzó igen szavazattal elfogadta az alábbi módosítást, aminek a lényege, hogy
a határozati javaslat 2. pontja egyetlen egy szóval egészülne ki: eredetileg így nézett ki
a mondat: „A közgyűlés elnöke és a főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítése”, ezzel szemben, „2. A
közgyűlés elnöke, alelnökei és a főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítése.”, tehát egy „alelnökei” szóval
egészülne ki mindössze. Ennek a támogatását kéri a bizottság.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy a
napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Megállapítom, hogy
nincs. Először a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványát teszem fel
szavazásra.
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
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Pénzügyi és Gazdálkodási
módosító indítványát elfogadta.

Bizottság

Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés a módosító
indítványt elfogadta, így ezzel együtt a határozati javaslatot bocsájtom szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
módosító indítványával együtt a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
158/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját
képező célokra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:

2010. évi kiemelt célok:
1. A testületi – közgyűlési és bizottsági – ülések színvonalas szakmai, igazgatási és
jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása oly módon, hogy az
megfeleljen az ME 02 és ME 03 minőségirányítási eljárásban foglaltaknak.
2. A közgyűlés elnöke, alelnökei és a főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítése.
3. A hazai és uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati projektek
benyújtására javaslattétel, a megvalósításban történő részvétel.
4. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan
betartása. A számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási
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és könyvvezetési kötelezettségeinek
rendelkezéseinek végrehajtása.

sajátosságairól

szóló

jogszabályok

5. A megyei önkormányzat fizetési kötelezettségének rendszeres teljesítése, a
költségvetés pénzügyi egyensúlyával kapcsolatos feladatok ellátása, különös
tekintettel a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetből adódó költségtakarékossági
szempontok érvényesítésére.
6. A Magyar Nyelv Múzeuma fejlesztésének és szakmai működésének figyelemmel
kísérése és segítése.
7. A térségi integrált szakképzési központok (Sajó-menti és Zempléni) szakmai
munkájának segítése.
8. Az öt megyei területi kisebbségi önkormányzat munkájának előkészítése és
segítése.
9. A köztisztviselői törvény módosításából adódó feladatok ellátása, különös
tekintettel a cafetéria rendszer bevezetésére.
10. A megyei önkormányzat honlapja adattartalmának aktualizálása, közérdekű adatok,
információk, a közérdeklődésre számottartó önkormányzati események naprakész
megjelenítése.
11. Az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos feladatok ellátása.
12. A megyei fenntartású intézmények feladatellátásának, szakmai munkájának
segítése különös tekintettel a jogszabályi változásokra.
13. A módosított közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseinek maximális érvényre juttatása, a közbeszerzési eljárások jogszerű
lebonyolításában történő közreműködés.
14. A megyei önkormányzat – törvényben meghatározott – környezetvédelmi
feladatainak ellátása, a megye környezeti állapotának, a lakosság életminőségének
figyelemmel kísérése. Ennek érdekében a környezettudatos magatartás
kialakításának, a fenntartható erőforrás használatnak az elősegítése.
15. A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház aktív fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg
ellátás fejlesztésének megvalósítását szolgáló projekt menedzselése, belső műszaki
ellenőrzése, és a befejezést követő projektzárás elvégzése.
16. Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére
vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F sz. pályázat megvalósításának koordinálása, belső
műszaki ellenőrzése, és a befejezést követő projektzárás elvégzése.
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17. „Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele,
szolgáltatásainak fejlesztése” című TIOP-3.4.2-08/1-2008-0028 számú pályázat
megvalósításának segítése, belső műszaki ellenőrzése.
18. Az „Edelényi Fogyatékosok Otthona utólagos akadálymentesítésének
megvalósítása” címmel benyújtott ÉMOP-4.2.2-09-2009-0038 számú pályázat
megvalósításának koordinálása, belső műszaki ellenőrzése, valamint a befejezést
követő projektzárás elvégzése.
19. A hazai forrásból – LEKI – támogatott Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium, kollégiumi épületének felújítását, és a Szikszó II. Rákóczi
Ferenc Kórház és a Vadász-patak közötti külső csapadékcsatorna rekonstrukcióját
szolgáló projektek menedzselése, belső műszaki ellenőrzése, és a befejezést követő
projektzárás elvégzése.
20. „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) pályázat
keretében megvalósuló „Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt fenntartó által
történő nyomonkövetése.
21. A megyei önkormányzat vagyonának kezelésével, az ingatlanok értékesítésével
összefüggő feladatok ellátása.
22. Az Európai Területi Együttműködés és a Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
Program továbbfolytatása.
23. A nemzetközi kapcsolatok színvonalas szervezése, a határmenti régió adta
lehetőségek – pályázatok – kihasználása.
24. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal minőségirányítási
rendszerében meghatározott feladatainak színvonalas elvégzése.
25. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokból eredő feladatok folyamatos ellátása. Ennek során az
intézmények költségtakarékos működésében rejlő lehetőségek feltárása, az erre
való figyelem felhívása.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője,
a Hivatal főosztályvezetői
2010. december 31.

Ezt követően Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke veszi át az ülés vezetését.
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Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, valamint az ózdi Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat pályázatának fenntartói támogatására
Az előterjesztést a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és az Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy a
Pedagógiai Intézet és az ózdi intézmény közös pályázatával kapcsolatosan van-e
kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy nincs. Először az I. számú határozati javaslatot
teszem fel szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) I. Határozati javaslat
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
159/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet pályázatának fenntartói támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
TÁMOP-3.1.5-09/ A/2 kódszámú pályázati kiírás keretében benyújtandó pályázatának
fenntartói támogatására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet pályázatot nyújtson be a
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/ A/2 kódszámú pályázati kiírásra.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Pedagógusképzések (a pedagógiai
kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/ A/2

91

kódszámú pályázathoz szükséges - jelen határozat mellékletét képező - fenntartói
nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Melléklet
Fenntartói nyilatkozat
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet fenntartójaként nyilatkozom, hogy a Pedagógusképzések (a
pedagógiai kultúra korszerűsítése pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/A/2
kódszámú pályázat keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által elkészített pályázat kapcsán eleget
tettem az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló jogszabályi kötelezettségnek, azaz
rendelkezem a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § szerinti
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel.
Miskolc, 2009. december
Dr. Ódor Ferenc
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés támogatta az
I. számú határozati javaslatot. Most arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a II. számú
határozati javaslatról szavazzunk.
2.) II. Határozati javaslat
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
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határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
160/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat pályázatának fenntartói támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az ózdi Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
TÁMOP-3.1.5-09/ A/2 kódszámú pályázati kiírás keretében benyújtandó pályázatának
fenntartói támogatására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy ózdi Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pályázatot nyújtson
be a Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/ A/2 kódszámú pályázati kiírásra.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Pedagógusképzések (a pedagógiai
kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/ A/2
kódszámú pályázathoz szükséges - jelen határozat mellékletét képező - fenntartói
nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
Melléklet

Fenntartói nyilatkozat
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetén

Az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat fenntartójaként nyilatkozom, hogy a Pedagógusképzések (a
pedagógiai kultúra korszerűsítése pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/A/2
kódszámú pályázat keretében az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített pályázat kapcsán
eleget tettem az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló jogszabályi kötelezettségnek,
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azaz rendelkezem a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § szerinti
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel.
Miskolc, 2009. december
Dr. Ódor Ferenc
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés támogatta ezt
a pályázati rendszeren való részvételt.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Huszonegyedik
napirend:
Önkormányzat „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP-2.2.4/09/1) pályázaton való részvételére
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
vélemény, kérdés? Megállapítom, hogy nincs. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a
határozati javaslat elfogadásával támogassuk ezt a pályázati rendszeren való indulást.
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:
161/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP-2.2.4/09/1)
pályázaton való részvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
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fekvőbeteg-szakellátásban” című
(TIOP-2.2.4/09/1)pályázaton való részvételre
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés, a fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház Központi sterilizálója és Gyermekegészségügyi
Központja
fejlesztése
érdekében
a
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP-2.2.4/09/1)
címmel meghirdetett pályázaton részt vesz.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház főigazgatóját a pályázat szakmai előkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor, főigazgató
értelemszerűen

3. A Közgyűlés 2010. évi költségvetésében betervezi és biztosítja az 1. pontban
szereplő pályázati projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevő, maximálisan
191 millió Ft, azaz Egyszázkilencvenegy millió forint összegű önrészt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentumok és nyilatkozatok
aláírására, továbbá a pályázat benyújtásáig szükségessé váló intézkedések
megtételére, a Közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

5. A Közgyűlés felhívja hivatalát, hogy a pályázat benyújtása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
értelemszerűen

6. A Közgyűlés „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházban külső szolgáltató igénybevétele a Központi Sterilizáló működtetése
céljából” hozott 72/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
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Huszonkettedik napirend: Javaslat az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi
és
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP 2.2.4/09/1)
pályázatának megyei önkormányzati véleményezésére
Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója? Megállapítom, hogy nincs. Arra
kérem a közgyűlés tagjait, hogy határozati javaslatról szavazzunk.
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:
162/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”
című (TIOP 2.2.4/09/1) számú pályázatának megyei önkormányzati véleményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az ózdi Almási Balogh Pál
Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. „Struktúraváltoztatást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című (TIOP 2.2.4/09/1) számú
pályázatának megyei önkormányzati véleményezésére vonatkozó javaslatot, és
véleményét az alábbiakban foglalja össze:
A Közgyűlés egyetért az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című (TIOP 2.2.4/09/1) számú pályázat keretében a kórház Központi
Intenzív Osztályának felújításával, a II. telephelyen működő Reumatológiai osztály I.
telephelyre történő áthozatalával (tömbösítéssel), a központi betegirányítás
fejlesztésével.
A Közgyűlés támogatja a ózdi kistérség – mely a leghátrányosabb helyzetű, lemaradó
kistérségek közé tartozik – lakossága számára tervezett infrastrukturális fejlesztést, az
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eszközrendszer korszerűsítését, kiemelt figyelemmel az informatikai kapcsolatrendszer
kiépítésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője a vélemény megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés támogatta az
előterjesztés határozati javaslatát.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a Diósgyőri Várért Alapítvány csatlakozására
az Archeológiai Kulturális Közalapítványhoz
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy nincs. A határozati javaslat elfogadására
kérem a közgyűlés tagjait.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
163/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Diósgyőri Várért Alapítvány csatlakozása az Archeológiai Kulturális
Közalapítványhoz
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Diósgyőri Várért
Alapítványnak az Archeológiai Kulturális Közalapítványhoz történő csatlakozására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés hozzájárul a Diósgyőri Várért Alapítványnak az Archeológiai
Kulturális Közalapítványhoz történő csatlakozásához és megállapítja, hogy a
Diósgyőri Várért Alapítvány jogutódja az Archeológiai Kulturális Közalapítvány.
2. A Közgyűlés a csatlakozásra tekintettel az Archeológia Kulturális Közalapítvány
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a)
Preambulum a következő szövegrésszel egészül ki
„…valamint Nemzeti Örökség részévé nyilvánított Diósgyőri Vár méltó megőrzése és
működtetése céljából”
b)

III. fejezet 1. pontja az alábbi e) ponttal egészül ki

„e) A Diósgyőri Várért Alapítvány céljai: a kiemelkedő műemléki jelentőségű
Diósgyőri Vár méltó megőrzése, állagmegóvása, kulturális, közművelődési és
idegenforgalmi célok érdekében támogatások gyűjtése és azok felhasználás. A
Nemzeti Örökség részévé nyilvánított vár fokozottabb bekapcsolása Miskolc város
kulturális életébe, szervezi és finanszírozza a vár történetével kapcsolatos kutatásokat
szakértői hálózatot szervez és működtet, tudományos és művelődési konferenciákat és
rendezvényeket szervez, szükség szerint gondoskodik a kutatási eredmények
publikálásáról, céljainak megvalósításához szükséges kiadványok kiadásáról
gondoskodik, lehetőségeihez mérten hazai és nemzetközi kapcsolatokat kezdeményez,
s kapcsolatot tart hasonló alapítványokkal, ösztöndíjakat adományoz, egyéb cél
eléréséhez szükséges feladatokat lát el.”
és ezzel egyidejűleg a jelenlegi „A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében”
rész betűzése f.) - j.) –re változik.
c)

a IV. fejezet 1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki

„A Diósgyőri Vár Alapítvány a beolvadást dokumentáló Alapító Okirat módosítás
alapító részéről történő elfogadását követő 8 napon belül utalja át a 2.314.878.-Ft
összegű alapítványi vagyonát képező készpénz összeget az Archeológia Közalapítvány
letéti számlájára.”
d)

Az Alapító Okirat VIII. fejezete egy új 5. ponttal egészül ki:

„Az Archeológiai
Alapítványnak.”

Kulturális

Közalapítvány

jogutódja

a

Diósgyőri

Várért

3. A Közgyűlés hozzájárul az Archeológiai Kulturális Közalapítvány Alapító
Okiratának egységes szerkezetbe foglalásához a 2. pontban foglalt módosításoknak
megfelelően.
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4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróságnak.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
2010. január 15.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés támogatta a
két alapítvány közös működését a jövőben.

Huszonnegyedik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
A jelentést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztőt, Dr. Kovács János főjegyző
urat kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Megállapítom, hogy nincs. Kérdezem
a közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez? Megállapítom, hogy nincs. A
határozati javaslatot bocsájtom szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 13
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
164/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Huszonötödik napirend: Javaslat a Miskolc, Baross Gábor út 13-15. szám alatti –
az ingatlan-nyilvántartásban Miskolc 4826/35 helyrajzi számon nyilvántartott – a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 254/1081 tulajdoni illetősége
értékesítésére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kinek van
kérdése, véleménye? Kormos Dénes frakcióvezetőnek adom át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Korábban már jeleztük, szavazataink is
mutatták, hogy egyetértünk abban a törekvésben, hogy ha olyan ingatlanok
fenntartásából, illetve vagyonkategóriába való átsorolásáról döntünk, ami nem
kapcsolódik a Megyei Önkormányzat feladatához, akkor ezt értékesítésre kijelöljük.
Alapvetően nincs ellenvetésünk a nevezett Baross Gábor úti ingatlan ilyen irányú
hasznosításával szemben és a több, mint 1500 négyzetméteres terület, rajta lévő
épületek műszaki állapota változó. Belső műszaki feltételekben volt javítás, hiszen
korábban a Levéltárnak voltak ott anyagai és bizonyos feltételeket biztosítani kellett.
Úgy gondoljuk, hogy nem túl sok olyan vagyoneleme van a Megyei
Önkormányzatnak, amit értékesíteni lehet. Még ha a környezetét is figyelembe
vesszük ennek az ingatlannak, hogy nem túl szerencsés környezetben van, nyilván az
állagmegóvása kicsit nagyobb figyelmet igényel, akkor is úgy látjuk, hogy ilyen
formában és ilyen értéken az ingatlan értékesítése nem támogatható a képviselőcsoport
részéről. A frakció részéről úgy látjuk, hogy a jelenleg érvényes miskolci árakat és
esetlegesen az adott terület hasznosítási lehetőségeit is figyelembe véve és még arra
való tekintettel is, hogy egy érdeklődő érkezett, úgy gondoljuk, hogy ezzel a feltétellel
és ezzel az árral ezt az ingatlant most értékesíteni nem szabad. Az értékesítést nem
tudjuk támogatni, úgy gondoljuk, hogy előnytelen ilyen áron eladni ezt az ingatlant.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem, hogy, van-e más kérdés,
vélemény? Megállapítom, hogy nincs. Azzal egyetértek amit frakcióvezető úr
mondott, hogy fontos a vagyongazdálkodás. Most már nem arról van szó, hogy most
meghirdettük és jelentkezik valaki. Ha tudnánk jobb ajánlatot, akkor bizonyára ezt egy
jobb ajánlaton kellene értékesítenünk. Amióta ezt a rendszert működtetjük, azóta ez az
egy jelentkező volt, aki ott van azon a területen, ismerve a felhasználást. Valamikor a
Levéltárnak az anyagai voltak ott, amiért meg kellett építeni a Levéltárnak azt az új
épületét. Az pontosan azért volt, mert ez nem volt tökéletes annak a tárolására. A
legnagyobb érték abban az épületben az a felújítás, amit az elmúlt ciklusban ott
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elvégeztek pontosan azért, hogy azt a feladatot el tudja látni, megőrizni az ott lévő
iratanyagot. Az kerül egy picit veszélybe, mert az a legértékesebb része annak az
épületnek, sajnos. Ennek az állapotnak a fenntartása így, hogy nincs funkciója, egyre
nehezebb. Ezért gondoltuk és gondoljuk azt, hogy ennek az épületnek az értékesítése,
egyrészt nem visz pénzt, másrészt valamennyit hoz. Lehet, hogy lehetne többért
eladni, egyelőre a piac ezt nem igazolta vissza. Gondolom mindannyian, akik itt
vagyunk azt szeretnénk, hogy minél több pénzt kapjunk a vagyontárgyainkért, de
egyelőre ennyi a visszajelzése. Mi mondhatunk ennél nagyobb összeget, nagyobb árat,
nem volt jelentkező. Folyamatosan ott van, megtekinthető a honlapunkon, hogy mely
ingatlanjaink az eladók, a vevő az tudja, ismeri a területünket. Azt gondolom, hogy ez
most a piac visszajelzése, a piac ennyit mond érte. Ennyi a vagyonértékelés fölötti
rész, hogy ha ezt jobb áron el tudtuk volna, vagy el tudnánk adni, szerintem az egy
versenyben lehetne. Ma nincs verseny, egy jelentkezőnk van. Lett volna rá esély, vagy
lehetne pontosabban rá lehetőség, hogy jelentkezzen más is. Ezért van ilyen összeg
ebben az előterjesztésben, ami véleményünk szerint, látva az anyagi helyzetünket, jobb
lenne, ha ennek a sokszorosa lenne, de egy ilyen ingatlanért most ennyit ad a piac.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e még kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy
nincs. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 11 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
165/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Miskolc, Baross Gábor út 13-15. szám alatti – az ingatlan-nyilvántartásban
Miskolc 4826/35 helyrajzi számon nyilvántartott –, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 254/1081 tulajdoni illetősége értékesítése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolc, Baross Gábor
út 13-15. szám alatti ingatlan 254/1081 tulajdoni illetősége értékesítésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A
Közgyűlés
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
résztulajdonában lévő miskolci Miskolc I. 4826/35 helyrajzi számú 1531 m2
területű, „udvar és épület” megnevezésű ingatlan, 254/1081 tulajdoni illetősége
eladására kiírt pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
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2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
rendelet 15. § 1. bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az
ingatlant 11.000.000.- Ft azaz Tizenegymillió forint vételáron a S-VILLKER
Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, Baross G. u. 13-15.) részére e l a d j a.
3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az 1./ pontban megjelölt
ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, az adásvételi
szerződés okiratba foglalása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2010. február 26.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy az önkormányzat ezen
területét - ami a Baross Gábor utcán helyezkedik el, az értékesítésre kijelöltek között
volt, mint ingatlan, - értékesítette az önkormányzatunk.

Huszonhatodik napirend: Javaslat a „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási
– képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című (TIOP-1.2.2/09/1 pályázat
fenntartói nyilatkozatának aláírására
Az előterjesztést a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény a TIOP 1.2.2./09/1 pályázatával kapcsolatosan? Megállapítom, hogy
nincs. Kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
166/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási – képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című (TIOP – 1.2.2/09/1) pályázat fenntartói
nyilatkozatának aláírása
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A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatási – képzési szerepének infrastrukturális erősítése”
című (TIOP – 1.2.2/09/1) pályázat fenntartói nyilatkozatának aláírásáról szóló
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és
oktatási – képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című(TIOP – 1.2.2/09/1)
pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékletét képező - fenntartói nyilatkozatot
aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
ELNÖKÉTŐL

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

II –

/2009.
Nyilatkozat

Alulírott – a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat nevében –
nyilatkozom, hogy a pályázó Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működik.
A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság által benyújtott a
„Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási – képzési szerepének infrastrukturális
erősítése” című (TIOP – 1.2.2/09/1) pályázatban vállalt tevékenységeket a Borsod –
Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó támogatja, és a támogatott
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet
szerint a projekt befejezését követő öt évig fenntartja és üzemelteti.
Miskolc, 2009. december „

”
Dr. Ódor Ferenc
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés a pályázattal
kapcsolatos feladatokat támogatja.

Huszonhetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása”
című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton konzorciumban történő részvételére, valamint
a pályázat keretében szükségessé váló többletkapacitási befogadási eljárás
kezdeményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító
indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, mely szerint:
A határozati javaslat 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:)
„4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház a pályázathoz szükséges, az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint többletkapacitásnak minősülő
SPECT-CT vagy lineáris gyorsító, valamint 750 súlyszám/hó teljesítményvolumen
többletkapacitási igényét a területileg illetékes Regionális Egészségügyi Tanácshoz,
illetve az egészségügyi miniszterhez benyújtsa.”
A módosító indítvány a közgyűlés ülése előtt a közgyűlés tagjai részére kiosztásra
került.
Kérdezem dr. Csiba Gábor képviselőt, hogy kíván-e hozzáfűzni valamit?
Megállapítom, hogy nem. Olyan lehetőségről van szó, hogy a lineáris gyorsítóra is
lehet pályázni, vagy az egyikre, vagy a másikra, ezt adja meg lehetőségként a
konzorciális pályázat. Erről kérdezem a szakbizottság véleményét.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Azt gondolom, hogy egy ilyen
korszerű fejlesztést, ami az országnak ebben a felében alig utolérhető, talán nincs is, a
színvonalasabb ellátás érdekében mindenképpen támogatni kell.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Igen, ez egy konzorcium megyék, megyei jogú
város és a Megyei Kórház, illetve más megyék vezető kórházainak részvételével.
Először Dr. Csiba Gábor módosító indítványát teszem fel szavazásra, amely
tartalmazza, hogy a SPECT-CT-re vagy lineáris gyorsítóra adja be a pályázatot
konzorciális rendszerben.
A Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
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A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati
javaslat 4. pontjának ilyen mértékű megváltoztatását támogatja. Most az egész
határozati javaslat elfogadását bocsájtom szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító
indítványával együtt a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
167/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1)
pályázaton konzorciumban történő részvétele, valamint a pályázat keretében
szükségessé váló többletkapacitási befogadási eljárás kezdeményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Korszerű regionális onkológiai hálózat
kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton konzorciumban történő részvételére,
valamint a pályázat keretében szükségessé váló többletkapacitási befogadási eljárás
kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Korszerű
regionális onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton való
részvételére” vonatkozó 106/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát hatályon
kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
vezetésével a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-
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2.2.5/09/1) pályázatra konzorciumi pályázat kerüljön benyújtásra a szükséges
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésével.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos
értelemszerűen

3. A Közgyűlés 2010. évi költségvetésében betervezi a 2. pontban szereplő pályázati
projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevő, maximálisan 127,8 millió Ft,
azaz Egyszázhuszonhétmillió-nyolcszázezer Ft önrészt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház a pályázathoz szükséges, az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
többletkapacitásnak minősülő SPECT-CT, vagy lineáris gyorsító, valamint 750
súlyszám/hó teljesítményvolumen többletkapacitási igényét a területileg illetékes
Regionális Egészségügyi Tanácshoz, illetve az egészségügyi miniszterhez
benyújtsa.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos
értelemszerűen

5 A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásához szükséges igazolások
és nyilatkozatok aláírására, továbbá a pályázat benyújtásáig szükségessé váló
intézkedések megtételére, a Közgyűlésnek történő utólagos beszámolási
kötelezettséggel.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Huszonnyolcadik napirend: Javaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésének a kötelező önkormányzati feladatok ellátását ellehetetlenítő
hatásai elleni állásfoglalásra
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A következő, még nyílt ülésünkben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mai decemberi ülésén a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésének a kötelező önkormányzati feladatok ellátását ellehetetlenítő
hatásai elleni állásfoglalás szerepel. A javaslatot bizottságok nem véleményezték. Az
előterjesztés a közgyűlési tagok részére a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került. A
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2009. évi CXXX. törvény elfogadta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését,
azokkal a számokkal, amelyekről már sokat hallottunk. Gyakorlatilag megvonó,
megszorító intézkedések vannak, ami - ma már hallhattuk azt is, ami a kórházaknál a
fekvő- és járóbetegnél megjelent, - az oktatásban, a kulturális intézmények
fenntartásában, közgyűjteményekben, szociális ágazatban, gyermekvédelmi ágazatnál
egy olyan helyzetet hozhat létre a következő esztendőben, amit minden évben
vizionáltunk és azt éreztük, hogy egyre kevesebb. Nem varázslók vagyunk, még a
kórház igazgatók sem. Egyre gyengébb minőségben tudjuk elvégezni a munkát.
Vélhetően egy létszám gazdálkodásban soha nem azt halljuk, hogy fel tudtunk venni
dolgozót, hanem azt mondjuk, hogy elküldünk dolgozót és ebben sokszor nem az
igény, hanem a pénztárca a meghatározó. Ezért a mai határozati javaslatunkban az
szerepel, amit itt a közgyűlés előtt szeretnék felolvasni: „A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés tiltakozását fejezi ki a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvénynek az önkormányzatok
jogszabályokban meghatározott kötelező feladatainak ellátását lehetetlenné tevő
tartalma miatt, amely - már most láthatóan - egyaránt súlyosan fogja érinteni az
önkormányzatokat és intézményeiket. Szükségesnek tarja annak kinyilvánítását, hogy
a kötelező feladatok ellátásának alulfinanszírozása várhatóan színvonalromlást
eredményez az önkormányzatok által a polgároknak nyújtott szolgáltatások
tekintetében, amely következmény nem róható fel az önkormányzatok hibájaként.
Felhívja Hivatalát, hogy a Megyei Önkormányzat és intézményei költségvetésének
összeállításakor mutassa ki a költségvetési fedezet hiánya miatt a feladatellátásban
prognosztizálható, tervezhető elmaradásokat.” Felelős: Dr. Kovács János főjegyző,
határidő a költségvetés benyújtása és elfogadásának ideje. Fontosnak tartottam ennek a
felolvasását azért, mert ezt folyamatosan halljuk. A Megyei Önkormányzatokra
terhelődő, évek óta meglévő negatív diszkrimináció mellett, most minden egyes
önkormányzatnak nagymértékű az elvonása. Azért nem tud a gyerek továbbtanulni,
azért nem lesz nyelvvizsgája, azért lesz az időseknek majd olyan ízetlen az az étel,
mert a költségvetés nem tartalmaz annyi forrást, amennyi a feladat. Folyamatosan,
évek óta próbáljuk mindenféle módon, ingatlanaink értékesítésével, a
megszorításokkal, a létszámnak a csökkentésével, az intézményekben fejlesztések
bizonyos részének az elmaradásával megtenni, hogy egyáltalán a működőképességet
fenntartsuk. Minden nap arról szól a történet, hogy drágaság van a közüzemi számlák
emelkedésénél és akkor halljuk, hogy nekünk is ki kell venni a részünket abból a
pénzügyi gazdasági válság okozta negatívumokból. Mi mást sem csinálunk, mint
folyamatosan kivesszük a részünket abból. Ha 100%-osra kimutatják a támogatást az
előző évihez képest, akkor bele kell számolni az uniós forrásokat, amiből majd jövőre
talán a kórházra kapunk. Bele kell számolni mindig a 4-es metrónak a kérdését, mert
az is úgy van elszámolva, mert így jön ki 102%-ra az önkormányzati támogatás. Mi
abból egy fillért nem kaptunk, nem kapunk a jövőben sem. Évek óta folyamatosan
kivonás van az ágazatunkból. Nem kell csodálkozni azon, hogy forrásért a bankoknál
kopogtatunk most, hogy éppen kibocsátunk kötvényt, vagy hitelt akarunk felvenni.
Pénzt kell bevonni, mert alacsonyabb a finanszírozás, mint a reális igény. Az
elkövetkezendő néhány hónapban vélhetően élesedni fog a politikai küzdelem,
verbálisan és nonverbális részekben is. Bizonyára meg fogjuk kapni, meg fogják kapni
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az önkormányzatok, hogy a magyar gazdaság egyik rákfenéje, hogy mennyit költünk
az önkormányzatokra. Keveset költünk, erre ez a válasz. Kevesebbet, mint amennyit
kellene. Ha erre az a válasz, hogy jó, de hát ennyi jut, akkor az a kérdésem, hogy miért
ilyen a gazdaságpolitika? Ezért készült ez az előterjesztés és ennek az elfogadása,
gondolom, hogy bizonyos kérdéseket fel fog vetni. Kérdezem a közgyűlés tagjait,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéshez? Megállapítom, hogy
nincs. A határozati javaslat elfogadására kérem a közgyűlés tagjait.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 2 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 12 fő nem szavazott a
határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
168/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Állásfoglalás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének a kötelező
önkormányzati feladatok ellátását ellehetetlenítő hatásai ellen
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tiltakozását fejezi a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvénynek az
önkormányzatok jogszabályokban meghatározott kötelező feladatainak ellátását
lehetetlenné tevő tartalma miatt, amely – már most láthatóan – egyaránt fogja
érinteni az önkormányzatokat és intézményeiket.
2. Szükségesnek tartja annak kinyilvánítását, hogy a kötelező feladatok
ellátásának alulfinanszírozása várhatóan színvonalromlást eredményez az
önkormányzatok által a polgároknak nyújtott szolgáltatások tekintetében, amely
következmény nem róható fel az önkormányzatok hibájaként.
3. Felhívja Hivatalát, hogy a Megyei Önkormányzat és intézményei
költségvetésének összeállításakor mutassa ki a költségvetési fedezet hiánya
miatt a feladatellátásban prognosztizálható, tervezhető elmaradásokat.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János megyei főjegyző
2010. február, illetve értelemszerűen
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Huszonkilencedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (B. J., Izsófalva)
Harmincadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (K. Zs., Izsófalva)
Harmincegyedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (I. B.-né, Sárospatak)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatja tovább decemberi
ülését.

Harminckettedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Engedjék meg, hogy egy apróságot jegyezzek
meg. Az esélyegyenlőségért épületeinket akadálymentessé tesszük. A mai
beszámolónkon elhangzott, hogy fajra, nemre, származásra vonatkozóan nem lehet
megkülönböztetést tenni. A munkaügyi témájú tájékoztatónál hallottuk ezt, hogy
mégis van megkülönböztetés, mert a cigány származásúaknak külön program indul.
Csak egy kérdést vetek fel, akkor most hogy van, mégis lehet megkülönböztetést
tenni? Ma ez a közgyűlésen elhangzott, ezért vagyok kénytelen erről beszélni. Nem
tiltva, nem ellenkezve, csak megjegyezve ezt a dolgot, hogy ezt valamilyen módon
rendeznünk kellene. Mert vajon akkor mi megfelelünk-e minden olyan szabálynak,
ami - egyébként úgy gondoljuk, hogy - az életünket kell, hogy irányítsa.
Ördög Jakab képviselőnek adom át a szót.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja: Inspirál az, amit az egyenlőségről és a
megkülönböztetés tilalmáról mondott el Elnök úr. A Kulcs Magazinban, miután, mi
polgármesterek nem tudtuk megtenni azt, hogy kifejezzük az újévi, vagy karácsonyi
jókívánságunkat, most megteszem én, úgy mint polgármester, hogy mindenkinek
békés, áldott karácsonyt és nagyon boldog új évet kívánok. Azt gondoljuk, hogy ha a
Kulcs Magazin a Megyei Önkormányzat lapja - és esélyegyenlőségről, egyenlő
bánásmódról és elbírálásról beszélünk, - legalább alkalomként, úgymond erről az
oldalról is jó lenne, ha lenne lehetőség arra, hogy mi, a közgyűlés tagjai, települések
polgármesterei is elmondhassuk a véleményünket. Gondolom, hogy a megye a
baloldali beállítottságú polgármesterek, vagy közgyűlési és frakció tagok véleményére
is kíváncsi. Azt kérem Elnök úrtól, hogy a jövőben - ha ez az összefüggésben
elmondott gondolata igaz, - legyen erre módunk.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Amit polgármester úr, mint képviselőtársunk
mond, értettem.
Eljutottunk odáig, hogy a napirendi pontokat befejezve megköszönjem a 2009. évi
együttműködést, jó, rossz oldalát, mindenét. Mi feltételezzük a jóindulatot
mindenhonnan. Nem kell egyformán gondolkodnunk, a vita az ügyek megoldásában
előre vitt bennünket ebben az évben. Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy
2010. január 31. napjáig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget kell
tennünk. A karácsonyi csomagokat - ahogy korábban említettem - a közgyűlés tagjai
a Szemere, illetve a Szász teremben vehetik át. Az elnökség nevében mindenkinek
áldott, békés, karácsonyt kívánunk, egészségben megélt, boldog új esztendőt
mindannyiunknak.
Felhívom a képviselők figyelmét arra is, hogy 13.30 órától közmeghallgatás lesz. Ezt
követően 15.00 órakor kezdődik a Díszterem előtti aulában az ünnepségnek az első
része, mely 15.15-15.30 között a Megyeháza udvarán folytatódik.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 13.38 órakor bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

Gergely Zsolt
a közgyűlés alelnöke

