Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-0/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. február 12. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen voltak az ülés megnyitásakor:
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Aros János
Balogh Attila
Baricska Jánosné
Benedek Mihály
Bihari Márta
Bodnár László
Bráz György
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
Gúr Nándor

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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39.

Gyárfás Ildikó
Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Juhász István
Kormos Dénes
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor
Dr. Ódor Ferenc
Ördög Jakab

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

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

Meghívottként jelen volt: Minyóczki Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Ruszin Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Poros Andrásné, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen voltak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály
vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Bogdán
Zsolt, a Kabinetiroda vezetője, Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Pelcz Gábor, és Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
osztályvezetői, 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 köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 50 fő, tehát a
közgyűlés határozatképes.
Jelenléti szavazást kért a határozatképesség megerősítéséhez.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
46 fő - 2 fő nem szavazott - adta le jelenléti
szavazatát, tehát a határozatképesség
fennáll.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítására” című előterjesztés felvételét
12. napirendi pontként,
• a „Javaslat felterjesztési jog gyakorlására dr. Veres János
pénzügyminiszter részére a közoktatási feladatok ellátását nem
biztosító normatívák miatt” című előterjesztés felvételét 26. napirendi
pontként, valamint
• „Előterjesztés „A megye mint középszint” – című állásfoglalás a megyei
intézményrendszer szükségességéről” című előterjesztés megtárgyalását
27. napirendi pontként.
Tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy a meghívóban 6. napirendként megjelölt
előterjesztés címe kiegészült a meghívóhoz képest, és az előterjesztésen már a
következők szerint szerepel: „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város között járóbeteg szakellátási
feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás megkötésére, valamint a
149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására”.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt tegyék
meg.
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A közgyűlés javasolt napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal,
11 tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
1/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. február 12-i ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke

2009.

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008. (II.14.) Kgy. rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi
térítési díjának megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról, és azok
igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII.13.) Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
5. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása tárgyú,
152/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú
Város között járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról szóló társulási
megállapodás megkötésére, valamint a 149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
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7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
8. Javaslat az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Szerencsi Szakképző Iskola igazgatójának megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
10. Javaslat nevelési-oktatási intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
11. Javaslat a boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetője
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és az intézményvezetői feladatok
ellátására vonatkozó ideiglenes megbízásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke

2009.

évi

13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók
létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
14. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program 2007-2008. évi
Akciótervében foglaltak megvalósulásáról és a 2009-2010. évi Akcióterv
előkészítésének helyzetéről
Előterjesztő: Francsics László, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója
15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, és a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Szabó József az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ főigazgatója
16. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 20062008. évi közbeszerzéseiről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
17. Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igény
bejelentésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
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18. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
megyei támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
19. Javaslat „A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában”
című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
nélkülözhető – Miskolc, Blaskovics utca 22. szám alatt található miskolci 3094/3
hrsz-ú ingatlanvagyon további hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
nélkülözhető – Miskolc, Baross G. u. 13-15. szám alatti épületegyüttesben lévő
miskolci 4826/35 helyrajzi számú ingatlan 254/1081 tulajdoni illetősége –
ingatlanvagyon további hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub által a miskolci 8229/2 hrsz-ú
ingatlanon létesített Klubház épület tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 111/2008. (IX. 4.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatának és 112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatának
hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor. Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
24. Javaslat Sátoraljaújhelyi Kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója
tervezetének véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
25. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására az öröklési illetékekre vonatkozó törvényi
szabályozás módosításának a megyei önkormányzatot hátrányosan érintő hatásai
miatt
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
26. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására dr. Veres János pénzügyminiszter részére a
közoktatási feladatok ellátását nem biztosító normatívák miatt
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
27. Előterjesztés „A megye mint középszint” – című állásfoglalás a megyei
intézményrendszer szükségességéről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
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28. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
(zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
29. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
(zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke
30. Egyebek

Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az
előterjesztéshez a 8. számú mellékletnek egy új tábláját kapták meg a közgyűlés tagjai.
Fekete Tibort köszöntötte, aki a könyvvizsgálói feladatait végzi a Megyei
Önkormányzatnál. Megkérdezte, van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt. Úgy gondolja,
hogy minden évben el lehet mondani, hogy nehéz feladat összeállítani a költségvetést,
hiszen alultervezett az országos költségvetés és kevesebb forrást biztosít a Megyei
Önkormányzatnak, mint amennyi az intézményi működésnek a feltételeit teljes
mértékűen biztosítaná. Ez ebben az esztendőben sem történt másképpen, hiszen az
elmúlt év végén elfogadott országos költségvetés megszorításokat, illetve
megvonásokat tartalmazott, nemcsak a Megyei Önkormányzattól, hanem minden
egyes önkormányzattól. Ezen megszorítások, aki intézményt tart fent azt nagyobb
mértékűen érintik, speciálisan az energiahordozóknak az áremelkedése. Jó pár olyan
mutató romlott az elmúlt időszakban, amely a költségvetés összeállításának jobb
lehetőséget adott volna. A Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási oldala között
különbség adódik, ily értelemben a Megyei Önkormányzat továbbra is kénytelen azt a
rendszert működtetni, amely a meglévő vagyonának bizonyos értelmű felélésével,
illetve a bankok igénybevételével hitelt kénytelenek felvenni. Elmondta, takarékos
gazdálkodásról beszélhetünk, hiszen a Közgazdasági Főosztály a lehető legnagyobb
mértékben igyekszik ezt kézben és olyan mederben tartani, hogy a biztonságos
működést tudják garantálni. Évek óta tartó folyamat, - és nemcsak a megyéről beszélt,
hanem általában - hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
fenntartott intézmények száma a ciklus elején megnő, mert a települési
önkormányzatok nem szeretnék a mínuszukat növelni, ezért azt gondolják, hogy ez
kumulálódjék a megyei önkormányzatnál. A költségvetésben pótlólagos forrásokat
említett, sajnálatos módon a költségvetési törvény most sem jelentette azt ki, hogy a
pótlólagos források megszerzésére a Megyei Önkormányzatnak van módja az
úgynevezett ÖNHIKI-s rendszerben, itt csak az önkormányzati miniszternek a saját
keretére hagyatkozhatnak, ahogy az elmúlt évben is sikerült 25 millió forinttal
megtámogatni a közel 4 milliárdos hiányú költségvetést. 2007-hez képest volt egy
csökkenés, lehet, hogy ez most már nulla felé tendál. A feladatok elvégzéséhez a
pótlólagos forrásoknál megemlítette a lehetőségeket, amelyek egyes megyékben, vagy
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egy megyében időnként 5 milliárd forinttal jelennek meg, furcsa módon mindig abban
a megyében, amely kormánypárti vezetéssel rendelkezik. A Megyei Önkormányzat
ebben a helyzetben, amikor közel 4 milliárdos hiánnyal kénytelen a közgyűlés a
költségvetésről tárgyalni, bizonyos leépítéseket, munkahely csökkenéseket kénytelen
bejelenteni év közben, amennyiben nem változnak a feltételek. Megpróbálják az
intézmény-működtetés során azokat az összevonásokat megtenni, amelyekről azt
gondolja mindenki, hogy pénzügyi helyzeten javít, de az nem olyan mértékű, hogy az
összhiányt rendbe tenné. Továbbra is el kell mondani, hogy ez a pénz, ami itt hiányzik,
ezt nem tudja helyben az önkormányzat saját gazdálkodásában megoldani, mert olyan
mértékűen elbocsátásokat és intézménybezárásokat kellene, hogy jelentsen, ami a
feladat ellátását tenné lehetetlenné. Ezt a rendbetételt az országos költségvetésnél
kellene kezdeni. Kifizetéseket eddig teljesítették, remélik, hogy ezután is tudják
teljesíteni. Ennél jobb költségvetést nem látnak azokból a feltételekből, amiket
biztosított az országos költségvetés. Arra kérte a képviselőket, hogy fogadják el a
költségvetést. Mindezt természetesen a politikai megosztottság alapján vélhetően az
ellenzék nem tudja megtenni, de gondolkodjanak el azon, hogy hogy is jutnak ebbe a
helyzetbe.
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetésével kapcsolatban. Az előterjesztés, a
könyvvizsgálói jelentés megismerése és a bizottsági vélemények alapján a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésére vonatkozó rendelettervezetről szavaztak, majd azt követően a határozatról, amely az élelmezési normákat
tartalmazza.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 32 igen, 19 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
kiegészítéssel együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2009. (II. 12.) számú rendelete
a 2009. évi költségvetéséről
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a
megyei önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §
(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az
önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások különkülön alkotnak egy-egy címrendet. Címenkénti felsorolását a 4-5. sz. mellékletek
tartalmazzák.
Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 5.1. sz. mellékleten felsorolt
feladatok.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetése
3. §
(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 35.772.416 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1.
sz. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 39.599.621 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből
a.) a megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási, kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint),
b.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások

34.048.552 eFt
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feladatonként, beruházási feladatok célonkénti
kiadási előirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint),

1.493.624 eFt

c.) az önkormányzati hivatal által fizetendő
működési és beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint), 3.033.185 eFt
ebből:
Sajómenti és Zempléni TISZK működési és
864.899 e Ft
felhalmozási kiadásai
területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
10.450 eFt
d) hitel törlesztés

67.200 eFt

e.) tartalék
ebből: általános tartalék
céltartalék

950.000 eFt
150.000 eFt
800.000 eFt

(3) A 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi
jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési
létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a
közgyűlés.
(4) A normatív, kötött felhasználású, állami támogatással fedezett feladatok
kiadásának előirányzatát feladatonként és megyei intézményenként a 3.2.1. sz.
melléklet, a Megyei Önkormányzati Hivatalnál az 5.1. sz. melléklet 9. tétele
tartalmazza.
(5) A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a
törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 1.1.; 2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.,
3.2.1., 3.2.2., 4., 5., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.1., 6.1.2., 7., 8., 8.1. sz. mellékletei
tartalmazzák.
5. §
A 3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és
kiadási előirányzatok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a
6.1. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 3.827.205 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.
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(2)A hiány finanszírozásához szükséges további források érdekében a közgyűlés
felhatalmazza elnökét, hogy a tervben jóváhagyott mértékig hitel felvétele ügyében
járjon el.
(3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tőkét és kamatait)
azonos törvényi sorrendet követően, más kötelezettségét megelőzően, a
visszafizetési évének éves pénzügyi tervében rögzítve visszafizeti.
7. §
A költségvetési évet követő 2 év – 2010 - 2011. - várható előirányzatait a 7. sz.
melléklet tartalmazza.
A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
8. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó
bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
9. §
Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért,
a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.
10. §
A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján
történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő,
korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról.
11. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés
között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a
pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a

11

2009. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az
általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem
terjed ki.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
12. §
A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 3.1. sz. és 3.2. sz.
mellékletekben megállapított bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartás
működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet
betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt
a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés
elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az előirányzat módosítási jogkörüket
úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az
önkormányzat hivatala felé.
13.§
A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő
előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék,
amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással
nem járnak.
14. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Főosztálya
(kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról, kivéve a kórházakat,
ahol a működtetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza.
15.§
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a területi kisebbségi önkormányzatok
támogatására 2.600 eFt összeg erejéig megállapodást kössön.
16. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa.
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17. §
Minden
olyan
felhalmozás
(felújítás,
beruházás)
esetében,
melynek
költségelőirányzata a nettó kétmillió Ft-ot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében
foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az
önkormányzati hivatal illetékes ágazati- és Közgazdasági Főosztálya készíti elő és
annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult.
18. §
Az Áht. 15/A §-a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások
meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét.
Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról
a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg –melyet adott költségvetési
éven belül egybe kell számítani – nem éri el a 200.000 Ft-ot.
19. §
A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
20. §
Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2009. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat az egyes intézménytípusoknál az élelmezési nyersanyagnormáknak
a meghatározásáról szól.
1.) Határozati javaslat
A közgyűlés 34 igen, 16 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
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2/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési
nyersanyagnormáját és azt 2009. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az egyes intézmény típusokban az élelmezési nyersanyagnorma:
a) szociális otthonokban
b) gyermekotthonokban
c) középiskolákban
d) középiskolai diákotthonokban
e) kórházakban
ellátottak nyersanyagnormája
alkalmazottak nyersanyagnormája

370 Ft/fő/nap
423 Ft/fő/nap
357 Ft/fő/nap
423 Ft/fő/nap
550 Ft/fő/nap
430 Ft/fő/nap

2. A nyersanyagnormákat 2009. március 1-jétől kell alkalmazni.
Felelős:
Határidő:

Az intézmények kiértesítéséért Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008. (II. 14.) Kgy. rendelet
módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke hozzászólásában elmondta, ezt minden évben
elvégezik a negyedévenkénti rendszerben, most is erre kérik a képviselőket.
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést, és nem nyilvánítottak véleményt a benyújtott rendeletmódosításhoz.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 32 igen, 18 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2009. (II. 13.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú rendelettel, 14/2008.
(IX.8.) számú rendelettel, 15/2008. (XII.1.) számú rendelettel és a 19/2008.
(XII.20.) számú rendeletével módosított 1/2008. (II.14.) számú rendelet
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 7/2008. (IV.25.) számú rendelettel, 13/2008. (VI.27.) számú
rendelettel, 14/2008. (IX.8.) számú rendelettel, 15/2008. (XII.1.) rendelettel, 19/2008.
(XII.20.) számú rendelettel módosított 1/2008 (II.14.) számú rendelete (továbbiakban:
R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésének bevételi
főösszegét

44.021.634 eFt-ban

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

47.518.084 eFt-ban
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állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből
a)

b)

c)

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

40.215.825 eFt

2.492.405 eFt

3.393.687 eFt

d) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
e)

(3)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

12.405 eFt
1.403.762 eFt
1.219.195 eFt
184.567 eFt

A 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása,
dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési
létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.”
3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő költségvetési hiány 3.496.450 eFt. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a
3.000.000 eFt összegben a kötvénykibocsátást. A 496.450 eFt költségvetési
hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.”
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008 évre kell alkalmazni.
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Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények intézményi térítési díjának megállapítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság, és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 17 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2009. (II. 13.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §

(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által fenntartott – tartós bentlakásos
– személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési
díjai:
Napi
Havi
intézményi térítési díj (Ft)
1. Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
1900
57 000
2. Idősek Otthona, Borsodnádasd
2200
66 000
3. Idősek Ápoló-Gondozó Otthona, Encs
2350
70 500
4. Idősek Otthona, Ormosbánya
1800
54 000
5. Idősek Otthona, Ózd
2200
66 000
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6. Idősek és Fogyatékosok Otthona, Sárospatak
- idősek otthona
- fogyatékos személyek otthona
7. Idősek Otthona, Szerencs
8. Gondoskodás és Esély Háza, Sajószentpéter
- szenvedélybetegek otthona
- szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
9. Pszichiátriai Otthon, Borsodivánka
10. Pszichiátriai Otthon, Hejőbába
- pszichiátriai otthon
- lakóotthon (rehabilitációs célú)
11. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Izsófalva
- pszichiátriai otthon (Izsófalva)
- idősek otthona (Sajószentpéter)
= Ellátotti csoport I.
= Ellátotti csoport II.
12. Pszichiátriai Otthon, Ricse
13. Ápoló-Gondozó Otthon, Boldogkőváralja
14. Ápoló-Gondozó Otthon, Tokaj
15. Fogyatékosok Otthona, Edelény
- fogyatékos személyek otthona
- lakóotthon
16. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona, Putnok
- rehabilitációs intézmény
- fogyatékos személyek otthona
- lakóotthon (rehabilitációs célú)

2145
1720
2300

64 350
51 600
69 000

1950
1950
1750

58 500
58 500
52 500

1750
555

52 500
16 650

1800

54 000

2580
2380
1750
1620
1620

77 400
71 400
52 500
48 600
48 600

2370
2370

71 100
71 100

2300
1720
1190

69 000
51 600
35 700

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) Ellátotti csoport I.: azon ellátottak,
− akikre tekintettel 2007. december hónapban a normatív hozzájárulás
biztosított volt, és az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot nem
folytatták le, valamint
− akik – az Szt. 68. §-ában meghatározott – gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme
a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, továbbá
− akiknek ellátása az Szt. 68/B. §-ának (1) bekezdése alapján azonnali és
átmeneti jelleggel biztosított.
b) Ellátotti csoport II.: azon – az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező – ellátottak, akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
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2. §
(1) Ez a rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló 4/2008. (II. 14.) rendelete.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a
rendelet-tervezetet a minősített többség szabályai szerint elfogadta, így a 2009. évi
szociális intézménybeli térítéseknek az összege meghatározásra került.

Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási
formákról, és azok igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII.13.) Kgy. rendelet
módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és mindannyian elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem fogalmaztak meg véleményt a rendelet módosítással kapcsolatban.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 47 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2009. (II. 13.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló
11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosításáról
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló, az 5/1997. (IV. 11.) Kgy. sz., 7/2000. (IV. 5.) Kgy. sz.,
15/2000. (XI. 10.) Kgy. sz., 9/2002. (V. 10.) Kgy. sz., 11/2002. (X. 3.) Kgy. sz.,
17/2003. (XII. 30.) Kgy. sz., 4/2006. (II. 24.) és 3/2008. (II. 14.) rendeletével
módosított 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: SzR.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az SzR. 3. §-a (Az igénybevétel speciális feltételei) (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) idősek otthonai esetében a jogszabályban előírt gondozási szükségletet – az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által – megállapító
szakvélemény, azonban halaszthatatlan esetben, az intézményvezető döntése
alapján, az ellátás – határozott időre, de legfeljebb három hónapra – szakvélemény
nélkül is biztosítható, de a gondozási szükséglet vizsgálatát az ellátás megkezdését
követően az intézményvezetőnek kezdeményeznie szükséges;”
2. §
Az SzR. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A személyi térítési díjat:
a) az intézményvezető állapítja meg a b) pontban foglaltak kivételével.
b) a Közgyűlés elnöke állapítja meg – átruházott hatáskörében eljárva –, ha az
ellátásban részesülő
b.1) jövedelemmel nem rendelkezik,
b.2) tartási vagy öröklési szerződést kötött,
b.3) havi rendszeres jövedelméből, illetve annak 80 %-ából nem tudja
megfizetni az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat, de
= idősek otthonában él, jelentős vagyonnal, illetve jövedelemként figyelembe
vehető vagyonnal rendelkezik,
= pszichiátriai betegek otthonában, szenvedélybetegek otthonában vagy
rehabilitációs intézményében él, és tartásra köteles hozzátartozója van.
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3. §
Az SzR. 4. §-ának (5) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal:
(A személyi térítési díj a kötelezett kérésére csökkenthető:)
„c) vagy elengedhető, a tartásra kötelezett hozzátartozó esetében, amennyiben helyzete
az alábbiak miatt különös méltánylást érdemel:
− egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, akinek havi rendszeres jövedelme az
öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg;
− 30 év alatti pályakezdő - egyedülálló vagy családos - fiatal,
− 40 év alatti személy, akinek lakáscélú hiteltartozása van, és a család
összjövedelméből levonva annak egy havi részletét, az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az Szt. 114. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékhatárt,
− állami gondoskodásban 5 évnél hosszabb ideig nevelkedett.
4. §
Az SzR. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

MELLÉKLET
„1. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei önkormányzat fenntartásába tartozó
tartós bentlakásos szakosított szociális intézmények
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Intézmény neve és
székhelye (telephelye)

Ellátás formája, típusa

Befogadóképessége

Idősek Otthona
Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18.

idősek otthona

50

Idősek Otthona
Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4.

idősek otthona

45

Idősek Otthona
Ormosbánya, Ady E. u. 33.

idősek otthona

148

Idősek Otthona
Ózd, Dózsa Gy. u. 50.

idősek otthona
(demens betegek ellátása)

142

Idősek Otthona
Szerencs, Bekecsi u. 10.

idősek otthona
(demens betegek ellátása)

220

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona
Encs, Ady E. u. 1.

idősek otthona
(demens betegek ellátása)

122

Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély szenvedélybetegek otthona
szenvedélybetegek
Háza
rehabilitációs intézménye
Sajószentpéter, Csiba L. u. 1.

102
20

Idősek és Fogyatékosok Otthona
Sárospatak, József A. u. 10.

idősek otthona
fogyatékos személyek otthona

Pszichiátriai Otthon
Borsodivánka, József A. u. 1.

pszichiátriai betegek otthona

240

Pszichiátriai Otthon
Hejőbába, Széchenyi u. 94.
−
lakóotthon
(Hejőbába, Tulipán u. 1.)

pszichiátriai betegek otthona

365

pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthona

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Izsófalva, Mária táró 13.
− pszichiátriai otthon
pszichiátriai betegek otthona
Izsófalva, Mária táró 2/1.
idősek otthona
− idősek otthona
Sajószentpéter, Somogyi B. u. 2-4.

90
85

10

100
50

Pszichiátriai Otthon
Ricse, Vasút u. 2.

pszichiátriai betegek otthona

95

Ápoló-Gondozó Otthon
Boldogkőváralja, Kossuth L. u. 2.

fogyatékos személyek otthona

110

Ápoló-Gondozó Otthon
Tokaj, Bethlen G. u. 36.

fogyatékos személyek otthona

130

Fogyatékosok Otthona
Edelény, Szent Márton út 2.
–
lakóotthon
(Edelény, Szent Márton út. 1.)

fogyatékos személyek otthona

200

fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona

12

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény
Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 48.

fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

141
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és Fogyatékosok Otthona
(Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
−
lakóotthonok
(Putnok, Pogonyi u. 8-9.)
(Putnok, Táncsics út 38.)

fogyatékos személyek otthona
40
fogyatékos személyek
rehabilitációs célú lakóotthona

12
9”

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta, amely meghatározza az igénybevétel rendjét.

Ötödik napirend: Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének
átalakítása tárgyú, 152/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke előterjesztői módosítást terjesztett elő, amely
szerint a határozati javaslat egészüljön ki a következő 3. ponttal: „3. A határozat 12.4.
pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: és a Tiszapalkonya belterület 355 helyrajzi
szám”. Az előterjesztői kiegészítés a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
Tiszapalkonyán belül egy belterületi lakótelekről van szó. Kérdésére a közgyűlés
tagjai nem tettek fel kérdést és nem fogalmaztak meg véleményt az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal,
5 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint az
előterjesztői
módosítással
együtt
a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
3/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása tárgyú,
152/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a gyermekvédelmi
szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása tárgyú, 152/2008. (XII. 18.)
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B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést
hozta:
I. A Közgyűlés a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakítása
tárgyú, 152/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 10. és 12. pontját a
következők szerint módosítja:
1.

A 10. pontban a „2009. március 15. napi hatállyal” szövegrész helyébe a
„2009. május 1. napi hatállyal” szöveg lép.

2. A határozat 12.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:
„és a Miskolc zártkert 73613 helyrajzi szám alatt felvett”
3.

A határozat 12.4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„és a Tiszapalkonya belterület 355 helyrajzi szám”

II. A Közgyűlés felhívja a Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztályát, hogy jelen határozatát küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központnak.
Felelős:
Határidő:

Dr. Farkasné dr. Jakó Ildikó, főosztályvezető
azonnal

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és
Eger Megyei Jogú Város között járóbeteg szakellátási feladatok ellátásáról szóló
társulási megállapodás megkötésére, valamint a 149/2008. (XII. 18.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az előterjesztés bizonyos
mértékű módosításról szól. Az elmúlt év decemberében volt közgyűlés előtt ez a
napirend. A Megyei Önkormányzat bizonyos feladatokat más ingatlanon fog ellátni,
mint ami akkor decemberben látszott.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Egészségügyi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatosan kinek van kérdése, véleménye.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, valóban egy
korábbi ülés alkalmával 2008. december 18-án tárgyalták ezt az előterjesztést. A
javaslat arról szól, hogy a Megyei Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Megyei Kórház - pontosabban, a megye egészségügyi ellátása - ebben az esetben heti
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80 járóbeteg szakorvosi ellátási órakeretről lemond, átadja Eger Megyei Jogú
Városnak. A megye egészségügyi ellátását igénybevevő lakók, bárhol a megye
területén, a különböző szakorvosi ellátásra sokszor heteket, adott esetben hónapokat
várnak. Az elmúlt időszakban sokszor hallottak kétségbeesett panaszokat, ami mögött
valószínűleg realitás is meghúzódik. Nevezetesen az, hogy kevés a forrás az
egészségügyi ellátásra, kevesek azok a szakórák, amit működtetni lehet, pontosan a
járóbeteg szakorvosi ellátásnál, melynek óriási jelentősége van, akár megelőzés és
egyéb szempontból is. Ezzel szemben ma azt mondja a Megyei Önkormányzat, hogy a
megye egészségügyi ellátásának az itteni embereknek erre nincsen szüksége, azt oda
lehet adni Eger Megyei Jogú Városnak. Heves megye területén és két Eger Megyei
Jogú Város területén is ilyen irányú kapacitással, működési engedéllyel a Heves
Megyei Markoth Ferenc Kórház rendelkezik, nincs ilyen kapacitás problémája, hogy
ezt a HOSP-INVEST üzemelteti. Felsorolhatna egy-két olyan települést
Magyarországon, ahol FIDESZ-es többségi önkormányzat van és nem önkormányzati
fenntartásban működik az egészségügyi intézmény, hanem átadta közreműködőként. A
felvetést nem érti, lehet ilyet mondani, csak értelme nincsen. Innentől kezdve mi
történik, ezt még tovább is lehet ragozni. Az előterjesztés egy részmondat erejéig jelzi,
hogy helybéli közreműködőket kell ebben igénybe venni, feltehetően magánpraxisok
formájában fog majd valamilyen módon megvalósulni ez az ellátás. Ha már itt a
HOSP-INVEST megjelent, akkor pontosan tudják ennek a történetét, volt ott kisebbnagyobb háború, hogy ki ír alá szerződést és ki nem, aki nem írt alá szerződést, most
megtehetik, hogy a megye egészségügyi ellátásának keretéből átadnak órákat, hogy itt
magánpraxisok formájában jutalmazzák azt a nemes helytállást, akik másként
gondolkodtak az egészségügyi ellátásban. Összeségében úgy gondolja, hogy ez az
előterjesztés semmilyen tekintetben nem támogatható. A megye egészségügyi
ellátásának keretszáma a megye lakosságának az ellátására vonatkozik. Itt kell a lehető
legjobban megszervezni ezt az ellátást, ebben az esetben gyakorlatilag ezek a
keretszámok és ezek a lehetőségek csorbulnak, semmilyen tekintetben nem tudnak egy
ilyen előterjesztést támogatni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Hajdú András képviselőnek adta át a szót.
Hajdú András, a közgyűlés tagja a Kormos Dénes frakcióvezető által elmondottakra
reagált. A kórházvédők több százan vannak és úgy tudja, hogy az itt munkát kapó
orvosok kb. hárman lesznek és ennél nem sokkal több egészségügyi dolgozó. Eger
Mezőkövesdtől és Bogácstól kb. 20 km-re van, Miskolc, ha a Harsányi úton jönnek az
46-50 km. Sokkal közelebbi ennek a dél-borsodi térségnek egy egri ellátás. Olyan
kisméretű kórházról van szó, amely nem éri meg vitát és a dél-borsodiak érdekét ez
abszolút szolgálni fogja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője a Hajdú András képviselő által
elmondottakra reagálva elmondta, hogy alapvetően ezzel a gondolkodásmóddal még
egyet is értene. Legjobb földrajzi ismeretei szerint van dél-borsodban Borsod-AbaújZemplén megyéhez tartozó város is, ahol kórház van és adott esetben lehet működtetni
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ilyen ellátást anélkül, hogy kivinnék a megye területéről, pl. Mezőkövesd. Nem igazán
érti ezt az érvelést. Egyfajta válaszként elfogadja, de a lényegen nem változtat.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy 2008.
novembere óta soha nem látott mértékben megnőtt az egri kórház területéről a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórházban ellátott betegeknek a száma. A kardiológia
szempontjából ez még jogilag is most már második hónapja rendezett, hiszen az
ÁNTSZ kardiológiai ellátás szempontjából egész Heves megyét odarendelte a
miskolci kórházhoz. Az egri kórház fellebbezett ez ellen a döntés ellen és megérkezett
a másodfokú döntés is, ami jóváhagyta ezt az intézkedést. Napi 14-16 olyan beteg
érkezik, akiknek járóbeteg ellátásra van szüksége nem kellene befeküdnie ebbe a
kórházba, csak idejön. Alapvetően nem a HOSP-INVEST és nem a kórházvédőknek
az érdeke motiválta ezt az elképzelést, hanem az, hogy azokat az embereket, akik
egyébként idejönnek, azokat állítsák meg Egerben, kapják meg azt az ellátást, ami
miatt nem kell bejönni Miskolcra, ne terheljék a miskolci kórházat. Nem adják át a
kapacitást, hiszen a Megyei Kórház számolja el és kapja meg az érte járó pénzt.
Idegsebészet szempontjából a kórház jelenlegi ellátási területe kb. 12 éve, területéhez
hozzátartozik Heves megye és a Heves Megyei Kórház. Azzal, hogy most oda egy
idegsebészeti rendelést helyeznek ki, tulajdonképpen csak egy lukat tömnek be, hiszen
hozzájuk tartozik. Nem is volt egri kórházban, illetve egri kórház ellátási területén
ilyen jellegű szakrendelés. Amit Hajdú András képviselő mondott, az egy nagyon
reális dolog. Nem a Megyei Kórház ellenére, hanem igenis érdekei mentén történik ez
a szándék. Ami pedig az anyagi oldalát illeti, az annyit jelent, hogy olyasmi
megállapodás lenne, hogy az ebből származó bevétel 80%-át lehet csak az egri
ellátásra fordítani, a 20% tisztán, nevezzék így, hogy profit, tisztán ott marad a megyei
kórháznál. 80%-os pénzzel látják el az egri betegeket azok, akiket egyébként
vélelmezetten, nem teljes egészében az egri kórházból kiszorult orvosok vállalkozásai,
vagy akár magánszemélyként ők látják el, de nem teljesen, mert pl. az idegsebészet
szempontjából Miskolcról fog kijárni a kollega megcsinálni ezt a rendelést. Nem
mindig és minden esetben úgy van, ezek az aggályok respektálandók. Ezek a szerinte
logikus érvek, amelyek ezt diktálják.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Lukács András képviselőnek adta át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja elmondta, érdekes dilemma alakult ki ezen
napirend kapcsán. Formailag egy korábbi határozat módosításáról van szó, tartalmát
tekintve egy érdekes szemléletnek az ismételt megerősítéséről. Nagyon nyugodtan és
határozottan áll ki a közgyűlés többsége amellett, hogy korrekt az az előterjesztés,
amely bizonyos szakorvosi óraszámokat a megyéből kivisz. Azt kérdezte elnök úrtól,
és az Egészségügyi Bizottságban lévő tagoktól, hogy ismernek-e olyan megyei
járóbeteg szakellátó intézményt, amelynek az OEP felé bent van egy igénye, hasonló
típusú szakorvosi óraszám emelésről, mert ő igen. Ha azt nézi csak, hogy Edelénynek
mióta van bent pl. belgyógyászat, kardiológiai, szakorvosi óraszám emeléséről igénye,
ahol heti két órát kaptak összesen. 36.000 beteg heteket, időnként hónapokat vár arra,
hogy beütemezzék a szakorvosi óraszám alacsony volta miatt a szakrendelésre és
akkor nagyvonalúan mondják azt, hogy jogos igénye Egerben és Eger környékén
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élőknek, hogy ott helyben biztosítsák - mivel lehetőségük van rá - a kulturált és gyors
ellátást. Kérdezte, felelős magatartás-e ez, illetve nem gondolják-e úgy, hogy
elsősorban a megye lakosságával szemben van kötelezettségük. Mennyire
következetesek, akkor amikor azt mondják, hogy a Mezőkövesd és környékén lakók
jobb, ha az egri kórházba, illetve az egri szakellátó intézményekbe mennek. Most ezt
természetesként fogják fel. Úgy gondolja, hogy a megye lakóinak az érdekeit kell
valóban tudomásul venni és érvényesíteni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke dr. Csiba Gábor képviselőnek adta át a szót.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja elmondta, a kardiológiai betegellátásnak három
szintje van, a hármas szint a legmagasabb. Itt a hármas szintről beszélnek, ami
Edelénynek lehet - nem tud róla - igénye, az nem a hármas szint. Eleve nem is lehetne
Edelénynek hármas szintű órát átadni, legfeljebb kihelyezni ezzel a technikával, amit
Eger viszonylatában mond. Az a része, amit mondott, az nem volt teljesen érthető,
Egerbe elmennek a Mezőkövesd, Bogács, a dél-borsodi területről, a miskolci
Semmelweis Kórház is bizonyos szempontból ellátó területe ennek a vidéknek. A
miskolci Semmelweis Kórházból is elmennek a betegek. Azért van, ha már logikusan
elfogadják azt, hogy a beteg azt választja, hogy 20 kilométerrel közelebb megy, akkor
igenis vigyék oda azt a rendelést, ami a hatókörükben van. Erről szól a logikája ennek
az előterjesztésnek. Nem adnak senkinek sem semmilyen órát, óra kihelyezésről van
szó, mert ennek az elszámolása és minden anyagi lecsapódása és minden
természetesen szakmai következménye is értelemszerűen a megyei kórházat érinti és
kötelezi.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, azzal egyetért, amit Lukács András
képviselő mondott, hogy a megye ellátására oda kell figyelni. Úgy gondolja, hogy azt
a feladatot, amit el kell látniuk, azt ellátják, ami itt van még pluszban, az abszolút illik
a dél-borsodi ellátásba. Ami Edelényben gond, abban, ha van lehetőség, megpróbálnak
segíteni.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 15 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
4/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szóló társulási
megállapodás megkötése, valamint a 149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között járóbetegszakellátási feladatok ellátására szóló társulási megállapodás megkötésére, valamint a
149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására vonatkozó javaslatot, és
az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a 149/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„

- neurológia
- kardiológia
- ortopédia
- idegsebészet

20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét „

szövegrész helyébe
„

- neurológia
- belgyógyászat-kardiológia
- ortopédia
- idegsebészet

20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét „

szövegrész lép.

2. A Közgyűlés jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízó
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint megbízott között az 1.
pontban foglalt járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szóló társulási
megállapodást a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 2. pontban szereplő társulási megállapodás
aláírására, továbbá felkéri arra, hogy számoljon be évente a társulás
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve 2010. április 30.

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosát, hogy a megállapodásban
foglaltak végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve 2010. április 30.
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Melléklet

Társulási megállapodás
járóbeteg-szakellátás nyújtására
mely létrejött
egyrészről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.
képviseli: Habis László polgármester, a továbbiakban: Megbízó
önkormányzat)

másrészről

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1.
képviseli: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke, a továbbiakban:
Megbízott önkormányzat)

- együtt: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó önkormányzat képviselő-testülete
………………..számú határozatában, valamint a Megbízott önkormányzat
4/2009.(II.12.). B.A.Z.M.ÖNK. határozatában hozzájárult Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
között
- neurológia
- belgyógyászat-kardiológia
- ortopédia
- idegsebészet
járóbeteg-szakellátási
megkötéséhez.

feladat

20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét
20 óra/hét
ellátására

szóló

társulási

megállapodás

2. Felek a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapodnak,
hogy Megbízott önkormányzat intézménye, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviseli: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos, továbbiakban: Kórház) ellátja
Megbízó önkormányzat részére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi feladatellátás
keretében az 1. pontban foglalt járóbeteg-szakellátási feladatokat.
3. Jelen társulási megállapodás célja Eger város lakossága számára az 1. pont
szerinti járóbeteg-szakellátások tekintetében az időbeli és térbeli elérhetőség
biztonságának erősítése, valamint a progresszív ellátás keretében nyújtott
speciális ellátások lakóhely közelében történő biztosítása megbízott
önkormányzat jelenlegi területi ellátási kötelezettségének teljesítése mellett.
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4. Jelen társulási megállapodás keretében - a kölcsönös előnyök alapján - a
Kórház egri telephelyén működtetett járóbeteg-szakellátások egyben továbbra is
szolgálják a Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-borsodi térségében élő lakosság
érdekeit és ellátását a lakóhelyhez földrajzilag közelebb kerülő járóbetegszolgáltatások által.
5. Megbízó önkormányzat a 2. pontban megjelölt feladatok ellátásához
rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévő egri 6577/A/5 helyrajzi számú,
természetben 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1. sz. alatt lévő ingatlanban kialakított
orvosi rendelőket.
6. Felek megállapodnak, hogy a 2. pont szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok
végzése érdekében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet 2. sz.
melléklete szerinti feltételeket a Kórház biztosítja.
7. Megbízott önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban szereplő
járóbeteg-szakellátási feladatokat folyamatosan, a vonatkozó jogszabályokban
és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon nyújtja.
8. Felek megállapodnak, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok végzéséhez
szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a Kórház feladata.
9. Felek megállapodnak, hogy a 2. pont szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok
ellátásának pénzügyi fedezeteként kizárólag a Kórház érintett járóbeteg
szakellátási óraszám kapacitásán teljesített és elszámolt finanszírozás szolgál.
10. Felek rögzítik, hogy a Kórház a 2. pontban megjelölt járóbeteg-szakellátási
feladatok végzéséhez közreműködőket vehet igénybe.
11. Jelen megállapodás hatálya 2009. március 1-jétől határozatlan időre szól.
12. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás módosítását, felmondását a
felek bármelyike írásban kezdeményezheti a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4-5. §-át
figyelembe véve azzal, hogy a megállapodás a felmondásról hozott döntést
követő 3. hónap utolsó napjával mondható fel.
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13. Megbízott önkormányzat jelen megállapodás aláírásával felhatalmazza a
Kórházat, hogy a jelen társulási megállapodás végrehajtása érdekében
szükséges szerződéseket megkösse.
14. Felek megállapodnak, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére
pedig a Miskolc Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

15. Jelen megállapodás öt egymással mindenben megegyező eredeti példányban
készült, amelyből 2-2 példány a Megbízó önkormányzatot, illetőleg a
Megbízott önkormányzatot, 1 példány a Kórházat illeti.
16. Ezen
megállapodásban
nem szabályozott
kérdésekben
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései irányadóak.
17. Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Eger, 2009. …………….

Habis László
polgármester
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Miskolc, 2009. ……………….

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat

Hetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház Alapító Okiratának módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Egészségügyi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
5/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító
okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító okiratának módosítására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.1.A „Működési területe” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép.
1.2.A „Fenntartó és felügyeleti szerv” szövegrész helyébe az „Irányító szerv és
felügyeleti szerv neve és székhelye” szövegrész lép.
1.3.A „Gazdálkodási jogköre” részben a „teljes jogkörrel rendelkező önálló
költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv” szövegrész lép.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház alapító okiratát a következő rendelkezésekkel egészíti ki:
2.1.Az „Alapítás éve: 1959” szövegrészt követően:
„Jogszabályban meghatározott
közfeladat:

egészségügyi ellátás, oktatás (a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja)”

2.2.Az „Alaptevékenysége” szövegrészt követően:
„Működési kör:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Regionális egészségügyi ellátás: Heves megye,
Nógrád megye
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csontvelő
országos”

transzplantáció

vonatkozásában

2.3. Az „Irányító és felügyeleti szerv székhelye” szövegrészt követően:
„A költségvetési szerv típusa:

Közszolgáltató
költségvetési
szerv,
közintézet (felnőtt és gyermek fekvőbetegés
járóbeteg-szakellátást
nyújtó
gyógyintézet)”

2.4. Az „Intézményvezető kinevezési rendje” szövegrészt követően:
„Foglalkoztatottak jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony
egyéb jogviszony”
2.5. A „Vállalkozási tevékenység” szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki:
TEÁOR 9604 fizikai közérzetet javító
szolgáltatás
TEÁOR 9313 testedzési szolgáltatás
TEÁOR
9329
M.n.s. egyéb
szórakoztatás, szabadidős tevékenység”
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot készítse el és az érintett intézmény vezetője számára küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

4. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórházat, hogy a változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatában
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

dr. Csiba Gábor, főigazgató
azonnal

Nyolcadik napirend: Javaslat az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának
módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést, és nem fogalmaztak meg véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
6/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a fenntartásában működő
ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és az
intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az ózdi Idősek Otthona alapító okirata
a.) a következő rendelkezések tekintetében módosul:
− a „Működési területe” szövegrész helyébe a „Működési köre” szöveg lép.
− a „Fenntartó és felügyeleti szerv” szövegrész helyébe az „Irányító szerv
neve és székhelye” szöveg lép.
− az „Intézmény jogállása” részben az „önálló jogi személyként működő
költségvetési szerv, élén az intézményvezető áll” szövegrész helyébe az
„önálló jogi személyiségű költségvetési szerv, élén az intézményvezető
áll” szöveg lép.
− a „Vezető kinevezési rendje: megbízás – a közgyűlés által – nyilvános
pályázat útján történik” szövegrész helyébe az „Intézményvezető
kinevezési rendje: a közgyűlés az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat
útján határozatlan időre nevezi ki” szöveg lép.
− a „Gazdálkodási jogköre” részben a „teljes jogkörrel rendelkező önálló
költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv” szöveg lép.
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− az „Alaptevékenység” részben a „TEÁOR 8730 Idősek, fogyatékosok
bentlakásos ellátása
a nyugdíjkorhatárt betöltött és azon 18 év fölötti, legalább 67%-ban
megrokkant személyek teljes körű ellátása, ápolása és gondozása, akik
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, de önmaguk ellátására
nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek és ellátásuk más módon
nem oldható meg” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„TEÁOR 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
szakágazat szám: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
szakfeladat szám: 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás
Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, és azon 18 év fölötti
személyek teljes körű ellátása, ápolása és gondozása, akik a vonatkozó
jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek,
betegségük, fogyatékosságuk, és/vagy demencia körébe tartozó kórképük
miatt önmagukról gondoskodni nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képesek, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és ellátásuk
más módon nem oldható meg.”
b.) a következő rendelkezésekkel egészül ki:
− „Közfeladat: szakosított szociális ellátás”
− „Közvetlen jogelőd: Ózd Város Önkormányzata
Ózd, Városház tér 1.”
− „Besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény”
− „Foglalkoztatottak
jogviszony”

jogviszonya:

közalkalmazotti

jogviszony

és

egyéb

− „Képviseletre jogosult és felelős: intézményvezető”
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot készítse el és az intézmény vezetője számára küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

3. A Közgyűlés felhívja az ózdi Idősek Otthonát, hogy a változásokat Szervezeti és
Működési Szabályzatában, és egyéb kapcsolódó dokumentumaiban vezesse át.
Felelős:
Határidő:

Kovácsné Zsámba Erika, intézményvezető
2009. február 28.
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Kilencedik napirend: Javaslat a Szerencsi Szakképző Iskola igazgatójának
megbízására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait tájékoztatta arról, hogy az
egyik pályázó, Takács József a pályázatát visszavonta, így csak az 1. számú
határozatot bocsájtja szavazásra. Az érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, az ülés előtti napon
vonta vissza Takács József a pályázatát, így már nem tárgyalták, hanem tudomásul
vették a pályázat visszavonását. Bizottságuk meghallgatta a másik pályázót, Piriczné
Sima Juditot, majd vitát folytatott a pályázatról és a pályázó személyéről, amelynek
eredményeképpen 9 nem és 8 tartózkodással nem javasolta a közgyűlésnek a
pályázónak az igazgatói megbízását. Azt a javaslatot tették, hogy a pályázati eljárást
nyilvánítsák eredménytelennek és kerüljön kiírásra újabb pályázati felhívás.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a jelenlévők kérdést, véleményt nem
fogalmaztak meg az előterjesztéssel kapcsolatosan. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait
arról, hogy van egy módosító javaslata az Oktatási és Sport Bizottságnak.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, miután nem
támogatta a bizottságuk a jelöltet és így nincs már több jelölt, ha a közgyűlés sem
fogja támogatni, akkor a pályázati eljárást eredménytelennek tudják nyilvánítani és
újabbat kell majd kiírni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Budai Erzsébet képviselő által elmondottakra
reagálva elmondta, egyértelműen igen, ez egy következménye a dolognak. A 2. számú
határozati javaslatról nem, hanem az 1. számú határozati javaslatról szavaznak, amely
Piriczné Sima Judit megbízására vonatkozik.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 1 igen, 29 nem szavazattal,
14 tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott
- a minősített többség szabályai szerint az
1. számú határozati javaslatot nem fogadta
el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az igazgatói pályázatra
beadott pályázatokból egy visszavonásra került, egy nem támogatás lévén a közgyűlés
meghirdetett pályázata eredménytelenül zárult. Arra kérte a szakbizottságot, hogy a
pályázati felhívás ismét kerüljön kiírásra.
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Tizedik napirend: Javaslat nevelési-oktatási intézményvezetők közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először a
Bíró Károlyra vonatkozó I. számú határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
I.) Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint az I.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
7/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kazincbarcikai Deák
Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetéséről szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.a)

A közgyűlés Bíró Károly, a kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és
Művészeti Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2009.
november 30. napjával felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő
időpontját 2009. április l. napjában határozza meg, és nevezettet 2009.
augusztus l-jétől 2009. november 30. napjáig mentesíti a munkavégzés alól.

1.b)

A közgyűlés megköszöni Bíró Károlynak a szakképzés területén kifejtett 32
éves pedagógiai tevékenységét és közel 25 éves vezetői munkáját.

Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. április l., illetve
Értelemszerűen
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a Nagy Mihálynéra vonatkozó II. számú
határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra.
II.) Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint az II.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
8/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a sátoraljaújhelyi Deák Úti
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről szóló
javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.a)

A közgyűlés Nagy Mihályné, a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2009. november 30. napjával
felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontját 2009. április l.
napjában határozza meg, és nevezettet 2009. augusztus l-jétől 2009. november
30. napjáig mentesíti a munkavégzés alól.

1.b)

A közgyűlés megköszöni Nagy Mihálynénak a gyógypedagógia területén
kifejtett negyedszázados pedagógusi tevékenységét.

Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. április l., illetve
értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a határozati javaslatban szereplő mondatot
szóban is megismételte, amely úgy szól, hogy a közgyűlés megköszöni Bíró
Károlynak a szakképzés területén kifejtett 32 éves pedagógiai tevékenységét és közel
25 éves vezetői tevékenységét és a II. határozatban Nagy Mihálynénak a
gyógypedagógia területén kifejtett negyedszázados pedagógiai tevékenységét. Mind a
két igazgatónak a továbbiakban jó egészséget és jó nyugdíjas éveket kívánt.
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Tizenegyedik napirend: Javaslat a boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére és az
intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó ideiglenes megbízásra
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. A határozati
javaslat elfogadására kérte a képviselőket, amely azt mondja ki, hogy a közgyűlés
Lovászi Gyula, a boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetője
közalkalmazotti jogviszonyát 2009. október 31. napjával felmentéssel megszünteti. A
felmentési idő kezdő időpontját 2009. március 1. napjában határozza meg, és 2009.
július 1-től mentesíti a munkavégzés alól. A közgyűlés az intézményvezetői feladatok
ellátásával 2009. július 1 napjától a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig Jónyer
Lajosné, az encsi Ápoló-Gondozó Otthon vezetőjét bízza meg. A közgyűlés köszönetét
fejezi ki Lovászi Gyula hivatástudattal végzett eredményes intézményvezetői
munkásságáért, aki 1981-től dolgozik a Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi
intézményeiben.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
9/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetője közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése és az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó
ideiglenes megbízás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a boldogkőváraljai ÁpolóGondozó Otthon intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés Lovászi Gyula, a boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát 2009. október 31. napjával
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felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontját 2009. március 1.
napjában határozza meg, és 2009. július 1-től mentesíti a munkavégzés alól.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Lovászi Gyulának hivatástudattal végzett,
eredményes intézményvezetői munkásságáért.
Felelős:
Határidő:

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

2. A Közgyűlés felkéri Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy a
boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon magasabb vezetői álláshelyére írjon ki
pályázatot és jelölje ki a pályázatvéleményező bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
azonnal

3. A Közgyűlés az intézményvezetői feladatok ellátásával 2009. július 1. napjától a
pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig Jónyer Lajosnét, az encsi ÁpolóGondozó Otthon vezetőjét bízza meg.
Díjazását havi bruttó 120 000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. június 30.

Tizenkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ennek a költségvetési
módosításnak az alapja az egy órával ezelőtt megalkotott 1/2009. (II. 12.) BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2009. évi költségvetéséről
szóló rendelete. Amiért módosításra kerül sor, annak az az oka, hogy az a 2009.
januárjában még meglévő intézményhálózat, ami a gyermekvédelemben van,
átalakításra kerül és ennek az átvezetéséről lehet szó ebben az előterjesztésben. A
bevételeik ilyen értelemben 35.772.416 eFt, a kiadásaik 39.409.510 eFt és ezek közötti
különbség a 3.637.094 eFt. Ez az a keret, amelyben gazdálkodna most. Év közben
reményeik szerint különböző támogatásoknak az elnyerésével majd módosulások
lesznek, azt majd átvezetik akkor.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport Bizottság kivételével valamennyi bizottság
tárgyalta és mindannyian elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőktől van-e kérdés,
vélemény. Panyik József képviselőnek adta át a szót.
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Panyik József, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy a
FIDESZ-KDNP frakció a közgyűlést megelőző ülésén elég hosszasan és élénken
tárgyalta ezt a napirendet, elfogadásra javasolták, de azt jelezték már most, hogy
egyhangúan, szükségesnek látják, hogy az áprilisi közgyűlésre a tartalék terhére a
Kisebbségi Bizottság részére felhasználható keretet 5 millió forinttal emeljék meg.
Ilyen jellegű indítványt tesznek a gyorsan módosított költségvetési rendeletre és ezt
szerették volna időben jelezni a hivatal felé, hogy az áprilisi ülésre ez így menjen be.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 8 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2009. (II. 13.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II. 12.) számú rendelete módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009.(II.12.) számú rendelete (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

35.772.416 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat
megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
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2. §
Az R. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

39.409.510 eFt-ban

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

b)

c)

(3)

A megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási
kiadások feladatonként, beruházási feladatok
célonkénti kiadási előirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadások
(5. sz. melléklet szerint)
ebből:
Sajómenti és Zempléni TISZK működési és
felhalmozási kiadásai
Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

e)

hitel törlesztés

f)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

33.858.441 eFt

1.493.624 eFt

3.033.185 eFt

864.899 eFt
10.450 eFt
7.060 eFt
67.200 eFt
950.000 eFt
150.000 eFt
800.000 eFt

4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi
jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési
létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.”
3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1)

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 3.637.094 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. február 1jétől kell alkalmazni.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Tizenharmadik
napirend:
Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008.
(XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére Dr. Kovács János főjegyző nem tett
szóbeli előterjesztést.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
10/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók
létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008.
(XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
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1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál
dolgozók létszámcsökkentése tárgyú, 164/2008. (XII.18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
1. pontját a következők szerint módosítja:
„1.A Közgyűlés a takarékosabb működés érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatalában 2009. május 1. napjától az engedélyezett
létszámot 110,5 főről 101 főre csökkenti.”
2. A Közgyűlés az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével a 164/2008. (XII.18.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat végrehajtására megjelölt határidőt 2009. április 30.
napjára módosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelem szerint

Tizennegyedik napirend: Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Operatív
Program 2007-2008. évi Akciótervében foglaltak megvalósulásáról és a 20092010. évi Akcióterv előkészítésének helyzetéről
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont előadójaként
Francsics Lászlót, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
ügyvezető igazgatóját és Széni Nándor vezető tervező menedzsert. Kérte Francsics
László igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg és azt követően válaszoljon a
feltett kérdésekre.
Francsics László, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
ügyvezető igazgatója arra tért ki, amely a bizottsági üléseken kérdésként felmerült az
akciótervekkel kapcsolatban. Két meghatározó csoportot tudna képezni ebben a
tekintetben. Az egyik a kistérségi munka, a kistérségi tervezés és a kistérségi projekt
megvalósítás kérdése volt, amelyben feltették és kérdezték, hogy hogyan tudják a
tervezési munkát segíteni a kistérségekben. Az akcióterv önmagában nem tartalmaz
ilyen típusú technikai asszisztens segítséget, viszont a kistérségi koordinációs hálózat
munkatársai remélhetően, hogy a következő akciótervi időszakban a tervezési oldalon
is tudnak közvetlen segítséget nyújtani a kistérségeknek. Kistérségen belül felmerült
egy speciális kérdés, az úgynevezett LHH térségeknek a finanszírozása, ennek
elsősorban az időbenisége. Jelen pillanatban a kistérségi projekt listák véleményezése,
minősítése tart. Várhatóan e hónap 23-ával kerül sorra a kistérségenkénti tételes
zsűrizése a listáknak és március 30-ig szeretnék befejezni az elfogadott projekt
listáknak a döntési kiértesítését. Ehhez tudni kell azt, hogy ez egy speciális pályázat,
ahol tulajdonképpen az első forduló, kiválasztási forduló ezzel az aktussal lezárul.
Ezek a projektek jelenleg egy 4-5 oldalas szinopszissal rendelkeznek. Ezt követi majd
a projekt fejlesztési szakasz, innentől kezdve most kell igazából egy komoly pályázati
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dokumentációt összeállítani. Egyetlenegy lényeges elem van, már nem lesz
versenyhelyzet. Ennek megfelelően az eljárási rend is egy sajátos eljárási rend lesz,
ahol nem lesz értelme pályázati beadási határidőkről beszélni, hanem folyamatos
beadási lehetőséget kívánnak biztosítani és nyilván ki, mikor készen van, akkor fog
tudni belépni a finanszírozás rendszerébe. A másik lényeges kérdéskör a bizottsági
üléseken, a folyamatnak a gyorsasága vagy lassúsága, illetve alapvetően a folyamat
gyorsítása volt. Többen jogosan kritizálták a kétfordulós eljárási rend lassúságát. Igen,
sajnálatos módon, ami előnyt szerettek volna a kétfordulós eljárási rendben
érvényesíteni, hogy egy alapvetően pályázatbarát, költségkímélő, a kockázatokat
csökkentő elem legyen. Itt a két rendszer időbeni egymásba tolása egy viszonylag
lassú építkezési folyamatot eredményezett. Azt szeretnék, hogy ha a második
fordulóban már a folyamatba épített értékelés megvalósulhatna. Az egyes
mérföldkövek előrehaladása már eleve egy minősítést jelentene és ezen minősítés
birtokában a készre jelentés már majdnem elfogadást is jelentene. A válságkezeléssel
kapcsolatban felmerültek kérdések, mikor, hol lehetne gyorsító intézkedéseket
megtenni, korábban meghirdetni a pályázatokat, illetve felmerült a kérdés arra
vonatkozóan, hogy lehet-e kis- és közepes vállalkozások számára közvetlen
támogatást, illetve nagyobb támogatás intenzitást biztosítani. Egészen addig, amíg ez
az operatív program struktúra marad és a közvetlen vállalkozói támogatások csak
nagyon korlátosan jelennek meg a Regionális Operatív Programban, addig erre
nincsen lehetőség. Ha a válságkezelésből adódóan szerkezeti strukturális változások
lesznek a Gazdasági Operatív Program és az Észak-magyarországi Operatív Program
között, ebben az esetben erre lesz mód és lehetőség. A kifizetések gyorsítása
érdekében felmerült az előleg kérdése. Igen, az előleg intézménye működik, két-két
típusban is meg tud jelenni az előleg. Meg tud jelenni szerződéskötés előtt, előre
tervezetten és arra is van lehetőség, hogy megkötött támogatási szerződést
módosítsanak és utólagosan tudják behozni az előleg intézményét.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Francsics László igazgatónak a
szóbeli kiegészítést.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke jelezte, hogy őszi időszakban
két speciális területtel, amelyik elsősorban az önkormányzatokat érinti, külön szeretne
visszatérni és tájékoztatást kérni.
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és mindannyian
tudomásul vették.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait kinek van
kérdése, véleménye. Bodnár László és Szamosvölgyi Péter képviselőknek adta át a
szót.
Bodnár László, a közgyűlés tagja Francsics László igazgatóhoz intézett egy kérdést a
mostani kiegészítésével kapcsolatosan. Dübörög a gazdasági válság, amely a
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kisvállalkozókat nagyon-nagy mértékben érinti. Felvetődött a kérdés, hogy a
kisvállalkozók tudnak-e nagyobb mértékű támogatást, többet, illetve nagyobb
intenzitású támogatásokat kapni. Az hangzott el, hogy erre egyenlőre nincs lehetőség.
Kérdése az volt, hogy - ez a program 2010-ig tart - menetközben van-e lehetőség
lentről kezdeményezni a fenti további csatornáikon, hogy módosítsák meg ezeket a
kiírásokat, ezeket a programokat, mert, hogy ha 2010-ig ez nem változhat, akkor a kisés középvállalkozások sorsa ezek szerint addig meg van pecsételve.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja a kétfordulós rendszerrel kapcsolatosan vetett
fel néhány gondolatot. Úgy gondolja, hogy innen regionális szintről meg van a pozitív
hozzáállás. Szeretnék felhívni a figyelmet éppen a pénzügyi válság miatt, hogy még
azon önkormányzatoknak is, akik korábban rendelkeztek az önerővel, vagy
félrerakták, hitelt vettek fel, vagy kötvény bocsájtottak ki, ha forint, vagy dollár vagy
svájci frank árfolyamban van mozgás, ez komoly vagyoncsökkenést jelenthet. Ha
építészetről van szó, zömében ilyenek általában a beruházások, előfordul, hogy egykét évvel hamarabb megkomponált költségvetésnél építőanyagban és bármilyen más
terméknél áremelés következik be. Ez már a beadott pályázatnál nem módosul. Ez a
pályázónak jelent többletveszteséget, ezért lenne fontos az, amit említett Francsics
László igazgató, ahol lehet gyorsítani, akkor ez nagyon nagy segítséget jelente az
önkormányzatoknak. A másikban csak tanácsot kért. Elmondta, több alkalommal
fordult már minisztériumhoz, államtitkári és miniszteri szinten is. Egy nagy kistérségi
társulás voltak Bodrogköz és Hegyköz és Sátoraljaújhely együtt, ez 36 települést
jelentett. Néhány évvel ezelőtt a Bodrogköz önálló kistérséggé vált. Addig ez a nagy
kistérség a leghátrányosabb helyzetű csoportba, halmazba tartozott. Amikor kettévált a
kistérség, a Bodrogköz továbbra is a leghátrányosabb helyzetű kistérség maradt,
Sátoraljaújhely és a Hegyköz egy fokkal feljebb ugrott. Nem érzi sajnos sem a
munkanélküliség kapcsán, sem a jövedelem, sem az infrastruktúra alapján azt továbbra
sem, hogy ekkora különbség lenne Sárospatak vagy Bodrogköz kistérséghez képest.
Nem azt mondja, hogy őket kell egy szinttel feljebb emelni, hanem azt mondja, hogy
kb. abba a kategóriába tartoznak, sajnálatos, mert egyébként örülhetnének, hogy jobb
szinten vannak, hogy milyen lehetőség adódik arra, hogy a kistérség, mint társulási
egység kezdeményezze újfent esetleg egy jobb úton ennek a módosítását.
Lehóczki István, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, bizottságuk
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót, ez azt is jelenti, hogy alapvetően jónak találták.
Fogalmazódtak meg kérdések, vélemények, nem mondja azt, hogy ezek kritikák, hisz
tudomásul veszik azt, hogy ez az első olyan év, amikor teljeskörűen működik ez a
pályázati rendszer. Úgy gondolja, hogy ezek kérések, javaslatok, Francsics László
igazgató választ adott néhány kérdésre, de még két véleményt vagy javaslatot mondott
el. Nemcsak, hogy gyorsítani kellene a pályázatok elbírálását, hanem tervezhetőbbé
tenni a döntés időpontját. Nemcsak az önkormányzatok, hanem minden egyéb más
pályázó szeretné azt pontosan tudni, hogy mikor várható ebben döntés. Függetlenül a
döntés eredményétől, hiszen a döntés függvényében vannak esetleg további
tennivalók, akár nyer a pályázó, akár nem nyer, és ha ez elhúzódik, bizonytalan, akkor
problémát is okozhat a későbbiekben. Önkormányzati vezető lévén egy példát mondott
el, pl. egy önkormányzatnál van egy költségvetés, a költségvetésben, ha betervezik,
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hogy pályázatból fogják megoldani, vagy önerőből és ez menetközben nem derül ki,
egész évben adódhat olyan helyzet, hogy a döntés hiányában kénytelenek esetleg
valamilyen formában hozzákezdeni ahhoz a felújításhoz, beruházáshoz. Maga a döntés
időpontja, az, hogy ha lehet, akkor legyen biztos. Ez az egyik véleményük, javaslatuk.
A másik, több polgármester társát is képviselve ebben, hiszen leültek a Miskolc
agglomerációhoz tartozó kisvárosi polgármesterek, és ezt talán kritikaként
fogalmazták meg, hogy sok pályázati lehetőségből kiesnek ezek az önkormányzatok.
Itt említette a LEADER-t, bár nem ide tartozik, de kezdte ott, hogy pl. az 5000 főn
aluli településeknek alig van pályázat. Itt pedig az 5000 főn felüli települések, vagy
városok pályázatánál többnyire nagyobb városokra van kiírva. Vannak benne olyan
feltételek, aminek nem tud egy ilyen kis létszámú város megfelelni. Arra kérik az
Ügynökséget, a Fejlesztési Tanácsot, hogy a kiírásoknál ezeket ha lehet, akkor vegyék
figyelembe. Akár itt statisztikai adatokat kérnek, nem biztos, hogy egy ilyen kisváros
rendelkezik ezekkel. Van még jó néhány feltétel, aminek nehezen tudnak megfelelni.
Csiger Lajos, a közgyűlés tagja kérdése részben csatlakozott a Lehóczki István
képviselő által elmondottaknak az első részéhez, amikor a határidőkről beszélt.
Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázatnak a határideje, ami ebben a
tájékoztatóban is szerepel, az már január, és most több időpont van, hogy mikor
fognak eredményt hirdetni. Ezzel is az a gond, hogy a költségvetést minden
önkormányzatnak el kell fogadnia és a turisztikai kiállítások is most szerveződnek
tavasszal és a nyári programokat már meg kell hirdetni és jó lenne tudni, hogy ez a
Desztinációs Menedzsment, ez milyen forrásokat fog ehhez biztosítani, illetve, hogy
ha végre az eredmény nyilvánvalóvá válna, mikor lehet erre számítani.
Demeter Zoltán, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, ha jók az információi,
akkor a pályázatok elbírálása szakmai alapon történik, valamint pontozási rendszerben.
Az oktatás területén, az iskolás pályázatoknál, a második fordulóban, ami 2008.
októberében íródott ki, a kiírásban az szerepelt, hogy azok az önkormányzatok
nyújthatnak be pályázatot, amelyek elérték az első fordulóban a 60 pontot, a minimális
ponthatárt. Mégis tudomása van arról, hogy vannak olyan települések, hogy hiába
érték el ezt a ponthatárt, a támogató nyilatkozatot mégsem kapták meg. Azt kérdezte,
hogy valóban szakmai alapon történik-e az elbírálás, ugyanis tud olyan településekről,
ahol sokkal magasabb pontszámmal rendelkeztek a szakmai alapon történő bíráláskor,
mint azok a települések, akik nyertek a pályázaton, ugyanakkor nem volt annyi
pontjuk. Ez hogy lehetséges, erre kért választ.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Dr. Sója Szabolcs alelnöknek adta át a szót.
Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke kérdése arra irányult, hogy a pályázható
pénzek, amelyek Brüsszelből jöhetnek, annak hány százalékát használta ki 2007. és
2008-ban Magyarország, mert úgy tudja, hogy 16,6%-át, kérdezte mi az oka ennek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke felkérte Francsics László igazgatót a
válaszadásra.

47

Francsics László, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
ügyvezető igazgatója válaszában elmondta, sajnálja, ha félreérthető volt a
válságkezeléssel kapcsolatban a KKV szektor helyével és szerepével kapcsolatban.
Pontosan úgy szólt volna a megfogalmazása, hogy a Regionális Operatív Program
keretei között. A Regionális Operatív Program és a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program között van egy nagyon lényeges ágazati lehatárolás, hogy a közvetlen
vállalkozói támogatásokat a Gazdaságfejlesztési OP csinálja. Szerették volna, mert
úgy érezték, hogy vannak olyan területek, amelyek, lényegesen közelebb állnak
hozzájuk és a szubszidiaritás elve alapján meg tudták volna csinálni, hogy közvetlen
vállalkozói támogatásokat is tudjanak adni. Egyetlenegy területen tudták ezt elérni, ez
a turisztika, ahol közvetlen vállalkozói támogatást tudnak adni. A gazdasági OP fogja
és őrzi ezt, most tudtak egy nagyon minimális előrelépést tenni arra vonatkozóan, hogy
a telephelyfejlesztést behozzák az új Akciótervi időszak rendszerébe. A
telephelyfejlesztésre azért volt szükség, mert a gazdasági OP döntő többségében
technológia koncentrált és technológiákat támogat és nehezen vette tudomásul azokat a
sajátosságokat, amelyek meg vannak náluk, hogy a technológia befogadását szolgáló
építési típusú beruházásokat is meg kell tenni. Amit elmondott, az alapvetően a GOPra vonatkozott. A telephelyfejlesztésben igen, el tudták érni azt, hogy a regionális
támogatási térkép, amely kötelező érvényű, ezen belül, ami 50%-ot ad, erre rámenően
a KKV szektor preferenciáját érvényesíteni tudják és meg tudják valósítani a telephely
fejlesztés új kiírási struktúrájában. Abban az esetben, hogy ha változik és tudomása
szerint tegnap ülésezett az Operatív Program Monitoring Albizottsága, a brüsszeli
főigazgatóság képviselője mondta, hogy folyamatban vannak olyan tárgyalások, amely
pontosan az OP-k közötti lehatárolásokat feszítik, pont a válság kezeléséből adódóan.
Ha és amennyiben ezek a határok feloldódnak, ebben a pillanatban nekik is lesz
eszközrendszerük a közvetlen vállalkozói támogatásokra. Ma tudnak adni, de csak
tanácsadási típust, úgymond felkészítési elemet a KKV szektor számára. A Regionális
Operatív Programban kirajzolódótt egyfajta alap, amely alapnak még nincsen meg a
pontos definíciója, amely kifejezetten a régió gazdaságfejlesztésében a KKV szektort
próbálná alaptípusú támogatásokkal támogatni. Ezek még mind egyenlőre olyan
kezdeményezések, amelyekről konkrétan nem tud beszámolni. A kérdésre alapvetően,
eljárásrendileg az Operatív Program félidejében van lehetőség módosításokat
megtenni, ez a 2009-es 2010-es év környéke. Ekkor értékelik az eddig eltelt időszakot,
megnézik, hogy azok az indikátorok, valóban teljesültek-e és hogy teljesültek-e és
tudták-e szerződésben rögzíteni, és akkor van lehetőség módosításra. Nyilván ma a
válság az, ami lehetőséget ad belső beavatkozásokra. Bizonyos elemeit már az új
Akciótervben megpróbálták érvényesíteni és 20-án fogja tárgyalni a Regionális
Fejlesztési Tanács a részletes Akciótervet. Szamosvölgyi Péter polgármester kérdésére
vonatkozóan elmondta, sok mindenben abszolút egyetért. A besorolást meghatározó
több tényezős minősítési rendszert az Országgyűlés fogadja el és általában
Országgyűlési határozatban rögzíti. Minden évben felmerül a települések
besorolásának kérdése, és az ezt szabályozó minősítési rendszer. Ha a szabályozó
rendszert az Országgyűlés akár egy bizottsági munka keretében módosítja, módosítja a
paramétereket, akkor van egyedül esély és lehetőség, hogy a kistérség minősítési
eredménye megváltozzon. Addig nem lát. Lehóczki István polgármester észrevételére
vonatkozóan, hogy kisváros, elmondta, arra törekszenek, hogy a hazai források, a
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közismert TEKI, LEKI, CÉDA támogatási rendszerét összehangolják az uniós
támogatási rendszerrel. Az I. Akcióterv időszakban ez volt az egyetlen régió, aki
felkészült arra, hogy ha az uniós források saját erős fedezetére megszűnnek az ágazati
támogatási struktúrák - és ez érinti az Önkormányzati Minisztérium fejezetét is, - és
nem lett volna TEKI, LEKI, CÉDA, de volt, akkor a 3.1.3-ban mi választ tudtak volna
adni ezekre a kérdésekre. Nagyon komoly átfedések voltak, tevékenység területekben
támogatható, elismerhető költségekben. Ma szeretnék ezt lehatárolni és a tanács felé is
ilyen jellegű beterjesztéssel éltek, hogy pontosan lehatárolják és definiálják, hogy mi
az, amit a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lehet fejlesztési programként,
településfejlesztés, település rehabilitáció tekintetében csinálni. Határolják le azt, hogy
kisvárosok tekintetében, közigazgatási nagyvárosok tekintetében mit lehet és
szinkronizálják hozzá a hazai források felhasználási rendszerét. Ezzel remélik azt,
hogy senki nem lesz érintetlen és nem kell soha összemérnie, mondjuk Emődnek
Miskolccal önmagát egy versenyhelyzetben. Ez alapvető céljuk, hiszen mások a
problémák és ezekre a problémákra más-más típusú válaszokat kell adni. Határidő
tekintetében elmondta, az egyfordulós pályázatok esetében előre rögzített lesz, és ezt a
honlapjukra is felteszik, hogy milyen eljárásrendi időütemek vannak. Meddig kell
tudni adniuk egy befogadó nyilatkozatot, mennyi idő áll hiánypótlásra rendelkezésre, a
hiánypótlás minősítésére és milyen értékelési időtényezők vannak, azzal, hogy a II.
Akciótervi időszakban háttérbe szorul a kétfordulós pályázat. Alapvetően egyfordulós
pályázatok lesznek, aminek nem örül, mert könnyebb volt egy fejlesztési szakaszban
kölcsönös nevezőre jutni és megmondani, hogy milyen lépésekkel kell eljutni a jóig.
Neki és a kollégáinak kellett megmondani azt is, hogy hogyan és milyen lépésekkel
tudja jól megcsinálni a pályázó a pályázatot. Ez egy óriási előny volt a
kétfordulósoknál. Ma ez nincs. Ugyanakkor nem szabad az értékelést úgy elengednie,
hogy ne tenne föl tisztázó kérdéseket. A rendszer sok esetben beépítette a tűzfal
intézményét, hogy véletlenül se kommunikáljon a jövendő pénzügyi kedvezményezett
az értékelőkkel. Sok esetben dokumentumok, az egyfordulós pályázati rendszerben
kétes értelmezhetőséget kaptak. Nem volt lehetőségük és joguk feltenni tisztázó
kérdést. Szeretnék úgy módosítani az eljárásrendet, hogy le tudják választani a
konkolyt a tiszta búzától és valóban az értékeket hozzák elő. Ehhez idő kell, de
megpróbálják tartani. Szeretnék azt, hogy ha a befogadást követő 90 napon belül a
döntési javaslatot meg tudnák tenni. Nyilván akkor még mindig van egy grémium, ami
tud feltenni kérdéseket, feltételeket szabhat és csak ezután írja alá az irányító hatóság
vezetője a jóváhagyó döntést. A kifizetések tekintetében elmondta, még szigorúbb a
helyzet. Meg lesz a világos és egyértelmű határidő, hogy egy fizetési kérelem
benyújtását követően meddig kell megcsinálni a kifizetést. Ma ott tartanak, hogy
jelezték, hogy amennyiben ezt nem tudják tartani, akkor késedelmi kamatot kell
fizetnie a közreműködő szervezetnek. Ebben egy nagymértékű együttműködést kér
mindenkitől, hiszen ez nagy mértékben függ attól, hogy a kifizetési kérelemhez
szükséges dokumentációk mennyire teljesek, vagy milyen hiánypótlást kell csinálniuk.
A közoktatással kapcsolatban elmondta, hogy a közoktatási pályázatok tekintetében a
második körben a kiíró feltételként szabta meg azt, hogy két feltételnek kellett egy
időben teljesülni. Az első feltétel az, hogy érje el a szakmai minimumot, a másik
feltétel az, hogy rendelkezzen a Regionális Fejlesztési Tanács támogató
nyilatkozatával. Elnök úr segítségét kérte ebben, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács
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megpróbált általában ezekben a kérdésekben konszenzusos javaslatot tenni a
kiemelések tekintetében. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. Végül is a Tanács
döntött azzal, hogy volt olyan szakmai minimumos pályázat, amelyet támogatott, volt
olyan, amelyiket nem támogatta. Ettől függetlenül, mivel ez egy világos és egyértelmű
peremfeltétel volt, két feltétel egyidejű érvényesítése, és rögzített volt. Ettől
függetlenül azt mondja, hogy a pályázatok értékelése szakmai alapon történik, olyan
értékelési szempontrendszer alapján, amelyet előre fogadnak el, elfogadja a Regionális
Fejlesztési Tanács, elfogadja a Monitoring Albizottság és ezek végigmennek egy
társadalmi egyeztetési folyamaton is. Sok esetben nem jó az értékelési rendszer, túl
aprólékos. Butaságnak tartja, hogy egy pályázat tekintetében 25-30 szempontot kell
érvényesíteni és sok esetben nem látják a fától az erdőt, és sok esetben előfordul olyan,
hogy az apró részletekben elbukik egy jó pályázat, vagy fordítva, hogy egy
technikailag brilliánsan megírt pályázatból egyedül a lélek hiányzik és mégis benne
van a finanszírozási sávban. Nagyon nehéz ez a dolog. Nagyon nehéz, ezért tartotta
jobbnak a kétfordulós rendszert, ahol azt mondja a struktúra, hogy van egy feltétel, a
támogatási finanszírozási feltétel, és a kiválasztott projektet tegyék olyanná, azzá kell
tenni. A teljesülésre vonatkozóan elmondta, nincsen birtokában az, hogy országos
szinten 16,6%-e vagy sem, nem is tudja megkérdőjelezni, biztos így van. Annyit tud,
hogy az Észak-magyarországi Operatív Programnak 201 milliárd euro áll
rendelkezésére, ami árfolyamtól függően 260 vagy 300 milliárd forint. Annyit tud
mondani, hogy jelen pillanatban az I. Akcióterv időszakra vonatkozóan előirányzott,
mintegy 95 milliárd forintos lekötéssel szemben, kötelezettségvállalási szinten 69
milliárd 178 millió forint kötelezettségvállalást tudtak letenni. Ez az I. Akciótervi
időszakra vonatkozó, ezt lehet ehhez a két évhez, vagy a teljes hét éves ciklushoz
számítani.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Francsics László igazgatónak a
feltett kérdésekre adott válaszait, és az Ügynökség dolgozóinak is a tájékoztató
elkészítését. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel további kérdéseket. A
beszámolónak volt egy bizonyos része, amiben az év második felében is szeretnének
foglalkozni a bizottságok. Akkor is egy ilyen jellegű együttműködést kért az
Ügynökségtől.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 36 igen, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett - 10 fő nem szavazott
- a tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke még egyszer megköszönte a munkát, a
továbbiakban is jó tevékenységet kívánt.
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Tizenötödik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi
helyzetéről, és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Szabó Józsefet, az ÉszakMagyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatóját, akit arra kért, hogy
szóbeli előterjesztését tegye meg.
Szabó József, az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
szóbeli kiegészítést tett, melyben elsősorban az összefüggéseket próbálta
megvilágítani, illetve azokról a kérdésekről szólt, amelyek a munkaerő piaci
folyamatot ez évben befolyásolják, illetve kevésbé van kiemelve a szóbeli
kiegészítésben, illetve az írásbeli anyagban.
A tájékoztatót a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság tárgyalta és tudomásul
vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, kinek van
kérdése, véleménye. Vécsi István képviselőnek adta át a szót.
Vécsi István, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy egy komoly
munkáról kaptak egy reális értékelést. Nagyon örül annak, hogy az évnek a kezdetén
tárgyalja a közgyűlés ezt a kérdést. A rendszerváltás óta, egyik legfontosabb kérdés a
munkahely, annak megtartása és bővítésének a kérdése. Fontos az, hogy a közgyűlés
elé került, különösen most a gazdasági világválságnak az idején, amikor minden
munkahelynek a megtartásáért küzdelmet kell folytatni, hisz ezreknek szűnik meg a
munkahelye. Különösen fontos most, mivel nem tudni, hogy ez a gazdasági
világválság mennyi ideig fog tartani és milyen mély lesz ennek a válságnak a kihatása
az országra. Ezért teszi meg minden kormány a szükséges intézkedéseket és erőn felül
is hoz intézkedéseket, javaslatokat, ezt teszi a kormány is annak az érdekében, hogy
minél jobban átvészeljük, vagy kevesebb sérelemmel átvészeljük ezt a gazdasági
világválságot és nyilván annak érdekében is, hogy nem mindegy, hogy ebből a
válságból miként tudunk kijönni. Nem fognak tudni, bármilyen összefogás lesz az
országban, ezen a helyzeten segíteni mindenkinek a megelégedésére. Az, hogy milyen
programok készülnek, milyen átképzéssel próbálnak a helyzeten segíteni az anyagban
is szerepel. Egy javaslatot tett a közgyűlésnek, azt, hogy ezek a programok, amelyek
az elkövetkező időszakban, vagy most már jelenleg is futnak, ami segíti a kis- és
középvállalkozásokat, vagy munkahelymegtartó erejét próbálja növelni a
vállalkozásoknak, vagy az „Út a munkához” című program, amelyik folyamatban van
és vitatottak bizonyos pontjai, de mégis abba az irányba mutat, hogy az itt élő
embereknek, főleg a leghátrányosabb helyzetben lévő településeken élőknek próbáljon
valamit segíteni, próbáljon a Megyei Közgyűlés is a tájékoztató meghallgatásán kívül
valamiben segíteni a megye közvéleményét. Ez pedig nem lehet más, mint a
tájékoztatás. A Megyei Önkormányzatnak van egy folyóirata, a Kulcs című kiadványa,
javasolta elnök úrnak, a Megyei Közgyűlésnek, hogy mindazok a programok, azok a
lehetőségek, amelyek segítik a megyében élő embereknek az ilyen irányú
problémájának a megőrzését, minősítés nélkül. Tárgyilagosan hívják fel a figyelmüket,
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hogy milyen lehetőség van. Úgy gondolja, akkor a megye is megtette azt a
kötelezettségét, hogy az a 90 millió forint, ami erre a kiadványra szerepel a közgyűlés
költségvetésében, ez valahol hasznot is fog hozni azontúl, hogy tájékoztatja a
lakosságot vagy hirdetéseket jelentetnek meg, ez is egy fontos lépés lenne és sokan jól
vennék. Ezenkívül segítenék Szabó József főigazgatónak és a kollégáinak is a
munkáját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Vécsi István képviselő szavaira válaszolva
elmondta, ez 60 millió, mert a 90 millió, a Kulcs Tour-al együtt. Ez a kiadvány áll
rendelkezésére pontosan az ilyen feladatoknak a megjelenítésére is. Felajánlotta Szabó
József főigazgatónak, hogy a Megyei Önkormányzat lapjában, egy egyeztetést
követően megjelenhetne olyan tájékoztatás, ami a napi lehetőségeket nyitná. Tisztában
van azzal, hogy nem mindenki fogja Interneten nézni sem a Felügyelőségnek, sem a
Megyei Önkormányzatnak a honlapját. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket. Megköszönte Szabó József főigazgatónak és a munkatársainak az
anyagot, amelyben egy egész évről tudott tájékoztatást adni. A legnagyobb gonddal ez
a terület rendelkezik, illetve még az Észak-Alfölddel vannak foglalkoztatási gondok,
amik megjelenhetnek a gazdasági gondokkal együtt. Megemlítette a szociális
kerekasztalt, ahol múlt év szeptemberében volt erről szó, foglalkoztak vele, próbálnak
a segély helyett munkával, vagy képzéssel segíteni, akkor a minisztérium államtitkára
adott tájékoztatást.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 8 fő nem szavazott a tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Szabó József főigazgatónak a
tájékoztatást, az elkészített munkát.

Tizenhatodik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat és Hivatala 2006-2008. évi közbeszerzéseiről

Megyei

A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az
Egészségügyi Bizottság, a Foglalkozatási és Vállalkozási Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és
valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az tájékoztatóval kapcsolatosan.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal,
10 tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott
- a tájékoztatót tudomásul vette.

Tizenhetedik napirend: Javaslat a 2009. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéshez
céltámogatási igény bejelentésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez a rendszer működik még a
céltámogatásban. A Regionális Fejlesztési Tanácsnál vannak források, az összeg
nagyon kevés, de mégis nagyon fontos pénzről volna szó.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság és a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
11/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A 2009. évi egészségügyi céltámogatási igény bejelentése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 2009. évi egészségügyi
céltámogatási igény bejelentésére vonatkozó javaslatot, és a céltámogatással
megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatási rendszeréről szóló többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény
4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet szerint
– 2009. évre céltámogatási igényét benyújtja.
2. I.A beruházás pénzügyi forrásai:
A beruházás összköltsége:

84.800 eFt
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A Közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeletében 21.200 eFt-ot – a
beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosít (beruházási adatlap
mellékletként csatolva).
1.A saját forrás összegéből:
Saját bevétel:
2.Céltámogatás:

21.200 eFt
63.600 eFt

II. A településrendezési tervvel való összhang:
A Közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a
60/2002. (IX. 26.) Kgy. sz. határozattal elfogadott területrendezési terv
programjával összhangban van.
III. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben
megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette
el.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Regionális Egészségügyi Tanács szakmai
bizottsága által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány alapján a céltámogatási
igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. április 1.
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Melléklet

BERUHÁZÁSI ADATLAP
a céltámogatással megvalósuló beruházásokhoz
I.

A beruházó önkormányzat neve (a támogatás címzettje) és címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.

II.

A beruházás helye:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. sz.

2. II. Rákóczi Ferenc Kórház,
Szikszó, Kassai u. 45-49.
III. A beruházás támogatásban részesíthető műszaki tartalma:
Aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi eszközök
IV. A beruházás költségelőirányzata
A támogatott műszaki tartalom beruházási költségei
eFt-ban
No.

Megnevezés

1.

Beruházási költség (ÁFA
nélkül)
Az előzetesen felszámított, de
le nem vonható áfa
Beruházási összköltség (1.+2.)

2.
3.
V.

Összesen

Ebből
2009.
2010
Éves ütemek

70.667

70.667

14.133

14.133

84.800

84.800

A beruházás pénzügyi forrásai
eFt-ban

No.

Megnevezés

1.

Összes saját forrás (1.1.)
[Cct. 23. § c) pont]
1. 1. Az önkormányzatok költségvetési rendeletében a
beruházásra jóváhagyott saját
forrás (kizárólag saját bevétel)
2.
Céltámogatás
3.

Beruházási összköltség (1.+2.)

Összesen

Ebből
2009.
2010.
Éves ütemek

21.200

21.200

21.200

21.200

63.600

63.600

84.800

84.800
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Egészségügyi gép-műszer jegyzék
Gép-műszer megnevezés

Várható beszerzési ár
(Ft)

Aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi eszközök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
Intenzív inkubátor 2 db (PIC)
Konvencionális respirátor HFO 1 db (PIC)
Konvencionális respirátor 2 db (PIC)
Koraszülött lélegeztetőgép Flow Driver (PIC)
Intenzív monitor 10 db (Gyerm. Aneszt.és Intenzív O.)
Intenzív monitor 1 db (Gyerm. Aneszt.és Intenzív O.)
Mobil UH készülék 1 db (Gyerm. Aneszt.és Intenz. O.)
Őrzőmonitor 3 db (KAITO)
Altatógép, közepes szintű, komplett 1 db (KAITO)
Intenzív defibrillátor 1 db (KAITO)
II. Rákóczi Ferenc Kórház
Szinkron defibrillátor hálózatról,ill.akkumulátorról
működtethető kivitelben, EKG visszajelző monitorral,
hordozható kivitelben, 1 db (Anaesthesiológiai előkészítő)
Intenzív ágy 10 db (Egynapos sebészet Ébredő)
12 csatornás EKG rendszer szoftveralapú működtetéssel,
hálózati és lokális rendszerben működtethető kivitelben,
nyomtatóval (Anaesthesiológiai előkészítő)
BOSO ABI SYSTEM 100 heveny perifériás artériás
elzáródást diagnosztizáló műszer, 1 db (Anaesthesiológiai
előkészítő)
Összesen:
Kezelési költség
Mindösszesen:

4 800 000
8 400 000
12 000 000
3 600 000
14 400 000
1 440 000
4 800 000
7 200 000
7 200 000
2 400 000
2 400 000
13 200 000
1 320 000
1 200 000

84 360 000
440 000
84 800 000

Tizennyolcadik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta sokszor sokféleképpen tárgyalták már
ezt az előterjesztést. A megyében van a legnagyobb létszámú jelentkezés rá.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság, és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, egy önként vállalt feladatról van szó.
Itt van az igény és itt van az a gond megoldásához inkább gesztus értékű támogatás, de
mégis szükségesnek ítélték, hiszen ez hozhat még pluszt hozzá, kumulálódhatnak így a
források. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak
véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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:
12/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei
támogatásának odaítélése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megyei önkormányzati támogatásának
odaítéléséről szóló javaslatot és a következő határozatot hozza:

1. A közgyűlés a települési önkormányzatok által támogatott, a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 5032 pályázó részére
kiegészítő megyei támogatást nyújt 1.500,-Ft/hó/fő összegben.
2. A közgyűlés felhívja a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy a
pályázattal összefüggő további adminisztrációs feladatokat lássa el.
Felelős:
Határidő:

Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
folyamatos

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

dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője
folyamatos
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Tizenkilencedik napirend: Javaslat „A közművelődés a nem formális és informális
tanulás szolgálatában” című pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
13/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: „A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” című
pályázat fenntartói nyilatkozatának kiadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta „A közművelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában” című pályázat fenntartói nyilatkozatának
kiadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet főpályázóként pályázatot
nyújtson be az „Építő közösségek”- közművelődési intézmények az egész életen át
tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában című TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú pályázati kiírásra.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az „Építő közösségek”- közművelődési
intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában című pályázathoz szükséges – jelen
határozat mellékletét képező - fenntartói nyilatkozatot kiadja és az esetlegesen
szükséges – pénzügyi kötelezettség vállalást nem tartalmazó - megállapodásokat
megkösse.
Felelős:
Határidő:

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

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

III-1573-1/2009.

Melléklet
Nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által – konzorcium vezetőként – benyújtandó az „Építő
közösségek”- közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című TÁMOP3.2.3/08/2 kódszámú pályázatban vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
Az intézmény a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutató C10 pontjában előírt
kötelezettségeket teljesíti.

Miskolc, 2009. február 12.

Dr. Ódor Ferenc
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Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonát képező nélkülözhető – Miskolc, Blaskovics utca 22. szám alatt
található miskolci 3094/3 hrsz-ú ingatlanvagyon további hasznosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, nem először találkoznak ezzel az
előterjesztéssel.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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:
14/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
nélkülözhető - Miskolc, Blaskovics utca 22. szám alatt található miskolci 3094/3 hrszú - ingatlanvagyon további hasznosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező nélkülözhető ingatlanvagyon további
hasznosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 12/1997.
(XI. 14.)
Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vr.) 3. § (6) bekezdésében rögzített
hatáskörben eljárva, - tekintettel a Vr. 9. § (3) bekezdésében foglaltakra korlátozottan
forgalomképes
vagyonkategóriából
forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő
- miskolci 3094/3 helyrajzi számú, kivett művelési ágba tartozó, „udvar és egyéb
épület 8 db” megnevezésű, 8956 m2 térmértékű, - a természetben Miskolc,
Blaskovics utca 22. sz. alatti – belterületi, 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlant.
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Felelős:
Határidő:

Koleszár Gábor osztályvezető
2009. március 30.

2. A Közgyűlés a Vr. 13. § (1) bekezdés b.) pontja alapján értékesítésre kijelöli az 1.,
pontban megjelölt forgalomképes ingatlant.
Felelős:
Határidő:

Koleszár Gábor osztályvezető
2009. június 30.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Huszonegyedik
napirend:
Önkormányzat tulajdonát képező nélkülözhető – Miskolc, Baross G. u. 13-15.
szám alatti épületegyüttesben lévő miskolci 4826/35 helyrajzi számú ingatlan
254/1081 tulajdoni illetősége – ingatlanvagyon további hasznosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben befejeződött a
Levéltárnak a megépítése, és ez a Levéltárnak volt az épülete, ahol elhelyezték annak
idején az iratokat.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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:
15/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
nélkülözhető - Miskolc, Baross G. u. 13-15. szám alatti épületegyüttesben lévő
miskolci 4826/35 helyrajzi számú ingatlan 254/1081 tulajdoni illetősége ingatlanvagyon további hasznosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező nélkülözhető ingatlanvagyon további
hasznosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 12/1997.
(XI. 14.)
Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vr.) 3. § (6) bekezdésében rögzített
hatáskörben eljárva, - tekintettel a Vr. 9. § (3) bekezdésében foglaltakra korlátozottan
forgalomképes
vagyonkategóriából
forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő
- miskolci 4826/35 helyrajzi számú, kivett művelési ágba tartozó, „udvar és
egyéb épület” megnevezésű, 1531 m2 térmértékű, - a természetben Miskolc, Baross
G. u. 13-15. sz. alatti – belterületi, 254/1081 tulajdoni illetőségű ingatlant.
Felelős:
Határidő:

Koleszár Gábor osztályvezető
2009. március 30.

2. A Közgyűlés értékesítésre kijelöli az 1., pontban megjelölt forgalomképes ingatlant
a Vr. 13. § (1) bekezdés b.) pontja alapján.

Felelős:
Határidő:

Koleszár Gábor osztályvezető
2009. június 30.

Huszonkettedik napirend: Javaslat a Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub által a
miskolci 8229/2 hrsz-ú ingatlanon létesített Klubház épület tulajdonjogának
rendezésére
Az előterjesztést a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek. Az
Ügyrendi és Jogi Bizottság az előterjesztéshez módosító indítványt tett.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk immár
második alkalommal tárgyalta jelen előterjesztést, élénk és érdemi véleménycsere
alakult ki a tárgyban. A bizottság kereste azt a megoldást, amely jogilag korrekt, az
önkormányzat érdekeit szem előtt tartja. Bizottságuk módosító indítványt tett az
előterjesztéshez, ezt szó szerint ismertette, mert két darab került kiosztásra, ugyanis
először egy, nem a bizottság által jóváhagyott három pontból álló és ezt követően egy
két pontból álló javaslat.
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A határozati javaslat kiegészítésre és módosításra kerül az alábbiak szerint:
„1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a felépítmény létesítéséhez a Közgyűlés akkori
Elnöke, Gyárfás Ildikó jogszerűtlenül adott hozzájárulást.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Szent Ferenc Kórház Tenisz
Klub által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
miskolci 8229/2 hrsz-ú ingatlanon engedéllyel létesített „Klubház” épület értékének
megállapítása során a felépítmény bekerülési költségének megállapításáról az
építtetőtől beszerzett számlák alapján.”
Ezen javaslatot bizottságuk 6 igen és 5 nem szavazattal javasolta elfogadni. Kisebbségi
véleményként megfogalmazódott és úgy gondolja, hogy nem közömbös a végleges
közgyűlési döntés meghozatalakor a kisebbségi véleményt is elmondani. Két
megjegyzést tett. Az első ponthoz kapcsolódóan a hozzájáruló nyilatkozat kiadásánál
az akkori vagyonrendelet alapján, a Vállalkozási és Foglalkoztatási Bizottság
hatáskörébe tartozott, az lett volna jogosult kiadni a hozzájáruló nyilatkozatot, bár
kisebb léptékű ingatlanügyekben a közgyűlés elnökének is van joga az akkori
vagyonrendelet szerint eljárni. A második észrevétel ezzel kapcsolatban, hogy az
akkori Tenisz Klub tagjainak több, mint 90%-a a Szent Ferenc Kórház dolgozóiból,
munkavállalóiból állt, így egy jóhiszemű hozzájáruló nyilatkozat lett kiadva. A másik,
az eredeti határozati javaslattól eltérően, amely a vagyonrendelet figyelembevételével
készült, a bizottságuk által tett módosító javaslat, a kisebbség véleménye szerint nincs
szinkronban a vagyonrendelettel, hiszen az két független értékbecslés, számtani átlag
alapján teszi kötelezővé megállapítani a vételárat. Mindezek mellett, még egyszer
megerősítve, 6 igen és 5 nem szavazattal javasolták elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. A módosító
javaslatról szavaztak először, majd azt követően a határozati javaslatról.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 3 igen, 31 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító
indítványát nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke az eredeti határozati javaslatot bocsájtotta
szavazásra.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 34 igen, 6 nem szavazattal,
2 tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
16/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub által a miskolci 8229/2 hrsz-ú ingatlanon
létesített Klubház épület tulajdonjogának rendezése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szent Ferenc Kórház
Tenisz Klub által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
miskolci 8229/2 hrsz-ú ingatlanon létesített Klubház épület tulajdonjogának
rendezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 12/1997. (XI. 14.) Kgy.
számú rendelet 9. § (1) bekezdés b.) pontjában és 19/A. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a Szent Ferenc Kórház Tenisz Klub által a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező miskolci 8229/2 hrsz-ú
ingatlanon engedéllyel létesített „Klubház” épületet 9.300.000.- Ft, azaz
Kilencmillió-háromszázezer forint vételáron megveszi, illetve értékét megtéríti.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az 1./ pontban megjelölt
felépítmény vételével (értékének megtérítésével) és annak az ingatlanon történő
épületfeltüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lukács Irén aljegyző
2009. december 31.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
111/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatának és 112/2008. (IX. 4.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatának hatályon kívül helyezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
Ügyrendi és Jogi Bizottság kezdeményezte az előterjesztés zárt ülésen való
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tárgyalását. Innentől kezdve az elnök zárt ülést rendelhet el, erre vonatkozóan, ha a
testület támogatja és mint ügyrendi javaslatot meg kell szavaztatnia. Elmondta, két
eset állhat fenn, hogy mit takargatnak, a másik, hogy mi van a vagyonukkal. Úgy
gondolja, hogy takargatnivaló egymás előtt nincs. A vagyonrendelet azt mondja, hogy
vannak olyan vagyonelemek, amikor zárt ülést kell elrendelni. Arra kérte a közgyűlést,
hogy szavazzanak az Ügyrendi és Jogi Bizottság kezdeményezéséről, hogy ezt a
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság zárt ülés elrendelésének kezdeményezésére vonatkozó
közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 27 igen, 19 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint nem
rendelte el a zárt ülést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, nincs minősített többsége, nyílt
ülésen tárgyalják a továbbiakban a napirendet. Egy olyan ingatlanról van szó, amellyel
kapcsolatosan egy kényszerhelyzetben vannak, a kényszerhelyzet pedig a pénztelenség
és ennek a pénztelenségnek a megoldására gondoltak ingatlan értékesítésekre. Ez
szeptemberben hozott határozat, amelynek van egy határideje, 2008. december 31., ez
a feltétele nem teljesült, innentől kezdve a közgyűlést tájékoztatnia kell és a
közgyűlésnek a véleményére kell, hogy hagyatkozzon. A határozati javaslat, azt
mondja ki, hogy a közgyűlés a Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában hozott 111/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. és a 112/2008. (IX.
4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát hatályon kívül helyezi. Nem tudták az adásvételi
szerződés megkötését határidőben teljesíteni. Több menetközi dolog vetődött fel, az
ingatlan megközelíthetősége, közművekkel való ellátása, erre vonatkozik ez az
előterjesztés. Megkérdezte a közgyűlés tagjait kinek van kérdése, véleménye az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, sajnálják, hogy ennek a
javaslatnak a mai közgyűlésen szerepelni kell ismert vélemények, javaslatok alapján.
Kérdése arra irányult, hogy melyek voltak azok az egyéb igények, és garanciák, ami
nem volt megfelelő a Kft. részéről és le van írva, hogy szerződés jogilag
aggálymentesen nem köthető meg. Ha jól értelmezi a jogkövetkezményeit a
társaságnak kell majd viselni, érti alatta a Kft.-t. Konkrét kérdése az volt, hogy a 120
millió forint foglaló vagy előleg valós-e, hogy ha foglalóként lett szerepeltetve,
megtörtént-e foglalóként a befizetése, akkor nyilván tudják, ez milyen jogi
következménnyel jár, ha előleg nyilván más a helyzet.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
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Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk 8 igen és
5 nem szavazattal javasolja elfogadni az előterjesztés határozati javaslatát.
Ugyanakkor a bizottság ülésén is élénk eszmecsere alakult ki arról, hogy hogyan
védhető az önkormányzat gazdasági érdeke pontosan a foglalóval kapcsolatban, illetve
voltak-e olyan új körülmények, amelyek a pályázat meghirdetése és a szerződés
lehetséges megkötési időpontja között derültek ki. Ezekre konkrét vélemények nem
hangzottak el, további tárgyalásoktól teszi függővé. Aggályosnak tartja, hogy a
határozati javaslat elfogadása esetén nem-e egyoldalú jogi lépést tesznek és ebből
nem-e az önkormányzatnak lesz gondja és problémája.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke az Ügyrendi és Jogi Bizottság által felvetettekre
vonatkozóan elmondta, ami felvetődött a viták során, az ingatlan megközelíthetősége
Miskolc Város Rendezési Terve szerinti beépíthetőség, vagyis a Corvin utca felől való
beépíthetőség. Az előző ciklusban megvásárolt tulajdonrésznél 1/500-ad rész - mely
régebben a KVI volt, jelenleg Nemzeti Vagyonügynökség - egy olyan vitatott pontja
ennek a szerződéskötésnek, hogy ez nem lett a Kincstárral előzetesen egyeztetve.
További vitatott kérdés az, hogy a 120 millió forintot vissza kell-e adni. Ebben
természetesen minden irányból meg kell nézni. Véleménye szerint, ez egy olyan pénz,
amit ha itt hagynak, akkor azt meg fogják támadni és nem fogják tudni megvédeni
magukat ebben a kérdésben. Valószínű, ez a kontaktus nem jön létre.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja elmondta, rendezni kell, hogy előlegként adják azt a
pénzt, amiből ingatlant akarnak vásárolni, vagy foglalóként, nyilván nem egy a kettő.
Ilyen vagyonnál, ami több száz millió forint, ott nyilván egyértelműen tudni kell, hogy
most ezt előlegként adja, vagy foglalóként. Ha ez sehogy nem lett adva, akkor nagy a
felelőtlenség ilyen tekintetben, pénzügyi téren. Nem hiszi el, hogy ilyen felkészült
szakemberekkel a háttérben ez ne lett volna rendezve. Itt az a lényeg, hogy most
előleget vagy foglalót kaptak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondta, hogy letéti, ajánlati
biztosítékot kaptak. Dr. Kovács János főjegyzőnek adta át a szót.
Dr. Kovács János főjegyző hozzászólásában kérte, nehogy véletlenül abba az irányba
menjen el a vélekedés, hogy ennek az 1/500-ad tulajdoni illetőségnek akkora
jelentősége van ebben az ügyben. Úgy látták a tárgyalások során, hogy egyrészt az
adásvételi szerződés megkötése előtt a Kincstári Vagyonigazgatóságot megkeresték,
aki nyilatkozott ebben a kérdésben, hogy az eljárást rendben valónak találja. Ezt a
dokumentumot eljuttatták a potenciális szerződő partnernek is és még ehhez a ponthoz
hozzátartozik az is, hogy a tárgyalások során ezt a kérdést olyképpen kívánták
rendezni, hogy ha véletlenül a jövőben ebből mégiscsak lenne valami probléma, akkor
azt a részleges érvénytelenség jogintézményével rendeznék el. Azaz az egész nagy
szerződésnek az érvényességét nem érintené ez az 1/500-adnyi tulajdoni illetőséggel
összefüggő vita. Ami gond volt és amiben igazából nem tudtak elmozdulni, az a
tulajdonképpen a potenciális vevőnek az a, talán jogos igénye is, hogy ő nem látott
garanciákat arra, hogy az ingatlannak a megközelíthetőségére milyen jogi biztosítékai
vannak. Azonban erről az a véleményük, hogy ez a pályázati időszakban, az elmúlt
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másfél éves időszakban mindig is ismert volt, hogy egy olyan jogállapottal
rendelkeznek, amilyennel rendelkeznek e tekintetben és ha megítélésük szerint így
írták ki a pályázatot, tehát nem tartották már időben felvetettnek ezt a kérdéskört, ezért
nem is tudtak erre vonatkozóan. Ráadásul ez egy másik telekingatlanon való
jogosítvány nyújtást jelentett volna, nem tudtak ebben a kérdésben elmozdulni, az
álláspontja szerint ez sokkal lényegesebb, mint az 1/500-ad illetőség kérdésköre.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal,
16 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
17/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 111/2008. (IX. 4.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatának és 112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatának
hatályon kívül helyezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 111/2008. (IX. 4.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozat és a 112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat hatályon
kívül helyezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Miskolc, Mindszent tér 1. szám alatti ingatlan értékesítése
tárgyában hozott 111/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát hatályon kívül
helyezi.
2. A Közgyűlés a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrésze értékesítése
tárgyában hozott 112/2008. (IX. 4.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát hatályon kívül
helyezi.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat végrehajtásával összefüggésben
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Dr. Lukács Irén aljegyző
azonnal
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Huszonnegyedik napirend: Javaslat Sátoraljaújhelyi Kistérség
szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére

szociális

Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
18/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Sátoraljaújhelyi Kistérség
tervezetének véleményezése

szociális

szolgáltatástervezési

koncepciója

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Sátoraljaújhelyi
Kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének 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:
Sátoraljaújhely Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának tervezete összességében eleget tesz a vele szemben támasztott tartalmi
követelményeknek.
Bemutatja a szociális szolgáltatástervezési koncepció jogszabályi háttérét, alapelveit,
célját, a Sátoraljaújhelyi Kistérség főbb természetföldrajzi és demográfiai (népesség,
népsűrűség, nemek szerinti és korcsoportos összetétel) jellemzőit, a társadalmi
aktivitást, és a térség munkaerő-piaci helyzetét, SWOT analízis alkalmazásával
összegzi a térség erősségeit, gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyeket.
Sorra veszi a települési önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét, és besorolja a
térség egyes településeit a kötelezően ellátandó feladatok szerint.
Ismerteti az Szt. által nevesített szociális alapszolgáltatásokat, majd táblázatos
formában összefoglalja a kistérség településein biztosított szolgáltatásokat, feltüntetve
a feladatellátás módját. Taglalja a szolgáltatások finanszírozásának kérdéseit, a
pályázatok igénybevételének lehetőségeit.
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Értékeli az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, megállapítja az alapellátás
térségi hiányosságait.
Megfogalmazza a kistérség fejlesztési elképzeléseit, a szociálpolitikai elveket, rögzíti
az ellátandó célcsoportokat és a szakmai célkitűzéseket. Meghatározza a kistérség
jövőképét, rögzíti a szolgáltatások és az előírt személyi, tárgyi feltételek
biztosításának, a teljes körű akadálymentesítésnek a határidejét, a fejlesztési irányokat,
valamint alternatív javaslatokkal él a jelenlegi szervezeti rendszer átalakítására a
szolgáltatás fejlesztése, a hiányzó ellátások kiépítése érdekében.
A szociális tervezés tekintetében is új feladatokat, tevékenységeket fogalmaz meg,
majd összegzi a koncepcióban foglaltak végrehajtásának eredményeit, a koncepció
elkészítésének célját, illetve hatását.
A koncepció a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában
illeszkedési problémát nem vet fel.
A következő évek feladatai tekintetében javasolt ugyanakkor figyelemmel lenni:
−
az egyes településeken kötelező feladatként elő nem írt szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosításának (Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja) kérdéskörére is,
valamint
−
a térségben más fenntartók által biztosított ellátásokra, illetve a más
fenntartókkal való együttműködésben rejlő lehetőségek vizsgálatára
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
azonnal

Huszonötödik napirend: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására az öröklési
illetékekre vonatkozó törvényi szabályozás módosításának a megyei
önkormányzatot hátrányosan érintő hatásai miatt
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a közgyűlés tagjai tudják, hogy
az elmúlt évben úgy döntött az Országgyűlés, hogy öröklés esetén 20 millió forintig
illetékmentesség került megállapításra. Véleménye szerint ennek elfogadása helyes
volt. Ennek csak egy problémája van, hogy az állam, a Megyei Önkormányzat, a
megyei önkormányzatok és a megyei jogú város önkormányzatai az illetékből
bevétellel rendelkeznek, és emiatt illeték kiesésre kerül sor ebben az esztendőben.
Hiába jelezték, a megyei önkormányzatok részéről nem került semminemű
kompenzálásra sor. Itt az előzetes számítások több száz millió forintról beszélnek,
ezért élnek egy felterjesztéssel, amely ezt az állapotot jelzi az Országgyűlés, illetve a
Kormányzat felé és remélik, hogy az Országgyűlés felé valamilyen javaslattal élhet.
Ez több száz millió forint a működésben, milliárdosak a hiányaik, ezért teszik ezt a
felterjesztést.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 0 nem szavazattal,
15 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
19/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: felterjesztési jog gyakorlása az öröklési illetékekre vonatkozó törvényi
szabályozás módosításának a megyei önkormányzatot hátrányosan érintő hatásai
miatt

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosításának a megyei önkormányzatokat hátrányosan
érintő hatásairól szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§ - ában biztosított
felterjesztési jogával élve a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, az
Önkormányzati Miniszterhez, valamint Pénzügyminiszterhez fordul intézkedésük
megtételét kezdeményezve annak érdekében, hogy az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény módosításából eredő megyei illetékbevétel kiesés pótlásra kerüljön
a központi költségvetésből.
2. Felhatalmazza elnökét a felterjesztés címzettekhez történő eljuttatására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. február 20.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az önkormányzat a
felterjesztéshez kapcsolódóan a határozati javaslatot elfogadta, ennek megfelelően az
előterjesztést eljuttatják az Önkormányzati és Pénzügyminisztériumhoz, valamint a
miniszterelnökhöz.
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Huszonhatodik napirend: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására dr. Veres János
pénzügyminiszter részére a közoktatási feladatok ellátását nem biztosító
normatívák miatt
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, ezek a mai ülésen szereplő
közgyűlési költségvetésben gondot jelentő tények, amikről előterjesztik az anyagot.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk 8
igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Az előterjesztés harmadik oldalán olvasható egy olyan bekezdés, amit a közgyűlés
tagjainak figyelmébe ajánlott, ami arról szól, hogy 2006-ban egy első osztályos kisdiák
tanulmányait még 204.000 forinttal támogatta a költségvetés, addig 2008-ban ez már
145.585,- Ft-ra esett, 2009-ben pedig már csak 144.665,- Ft-ot szán erre a célra, ezért
született igazából ez a felterjesztés. Szeretnék, ha ezt a kieső bevételt valamilyen
módon kompenzálná a kormányzat.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, sajnálatos módon ezt kell megélniük
minden évben, hogy csökkenő, nemcsak az elsősöknél, hanem más tanügynél, ha nem
a fejkvótát, akkor csoportfinanszírozást fognak behozni. Így ilyen költségvetést tudnak
előállítani. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak
véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, amelyet a pénzügyminiszterhez kívánnak
eljuttatni a közoktatási feladatokkal kapcsolatos anomáliák miatt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal, 14
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
20/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Felterjesztés dr. Veres János pénzügyminiszter részére a közoktatási feladatok
ellátását nem biztosító normatívák miatt
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közoktatási feladatok
ellátását nem biztosító normatívákról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
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1.

A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §ában biztosított felterjesztési jogával élve, felkéri dr. Veres János
pénzügyminiszter urat, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésére
vonatkozó törvény módosítása során, tegyen javaslatot olyan támogatási
rendszerre, amely a helyi önkormányzatok számára biztosítja a kötelezően előírt
közoktatási feladatok ellátását.

2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az intézkedéseket kezdeményező határozatot a
pénzügyminiszter részére küldje meg.
Felelős: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Határidő:
2009. február 20.

Huszonhetedik napirend: Előterjesztés „A megye mint középszint” – című
állásfoglalás a megyei intézményrendszer szükségességéről
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, a 2006-os választást megelőzően volt
a kormányzatnak olyan terve, hogy áttér a megye helyett 2009. nyarán, - az ez év
júniusában létrejövő Európai Uniós választásoknál - régiós önkormányzatra. Ennek a
módosítása nem feles, hanem ennél nagyobb támogatottságot igényel, ez nem volt meg
a Parlamentben, maradtak a megyei önkormányzatok. 2006. október 1-jén szavaztak
róla a választópolgárok és maradt ez a rendszer az önkormányzati szinten. Ennek a
kezdetében megvonásokra került sor, 10 milliárdra, önként vállalt feladataik
túlburjánzása miatt. Azután hatáskörök elvételével, elég a szociális és a szakképzés
ágazatába gondolni ilyen feladat megvonást. Ezért úgy gondolták, hogy egy ilyen
felterjesztéssel és ilyen állásfoglalással kell élniük. Többek között Fejér, JászNagykun, Pest, Vas, Veszprém Megye Önkormányzata tárgyalt erről az
előterjesztésről. Úgy gondolja, hogy amennyiben a Magyar Alkotmányban szereplő
község, város, főváros és megye, önkormányzati szinteket viszik tovább, az teljesen
rendben van és megfelel az alkotmányosságnak. Ebben az esztendőben négy megye,
Zala, Vas, Somogy és Veszprém megye, akik az 1000 éves megye gondolatával
ünnepség sorozatot rendeznek. Úgy gondolták, hogy ezért érdemes felhívni a
figyelmet és elmondani mindazt, hogy amit az Európai Uniós rendszerben régiónak
hívnak, annak a megye felel meg, mivel azt mondja, hogy választott testülettel
rendelkezik. A gond az, hogy 2007. január 1-jétől az Illetékhivatalt elvették a
megyétől és ilyen értelemben saját bevétellel nem rendelkezik. A Megyei
Önkormányzatnak semmi adókivetési joga nincs sem súlyadóban, sem egyebekben.
Ilyen értelemben a saját bevétel az nem lehetett más, mint az illetékből származó
visszaszármaztatott bevétel. Ezt is érdemes végiggondolni. Több megyével
végiggondolva mindezeket, úgy gondolják, hogy érdemes ezt a nyilatkozatot,
állásfoglalást közzétenni. A közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem
nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 32 igen, 1 nem szavazattal,
14 tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot
elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
21/2009. (II. 12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: „A megye mint középszint” című állásfoglalás a megyei intézményrendszer
szükségességéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „A megye mint
középszint” című állásfoglalás a megyei intézményrendszer szükségességéről című
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése ismételten hitet tesz
az ezeréves hagyománnyal rendelkező magyar megyerendszer mellett. Azon
megyerendszer mellett, amely az államalapítás óta - napjainkban is - az állami
berendezkedés középszintű önkormányzati-közigazgatási szervezete, a nemzetével
azonos érdekeket hordozó országalkotó tényező és ma a vidéki emberek utolsó
végvára.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja a
közvélemény figyelmét, hogy az önkormányzati rendszerek, közigazgatási
struktúrák, így a középszintű közigazgatás tekintetében sincsenek kötelező Európai
Uniós elvárások és szabályok. A magyar megye - mint középszint - megfelel
minden olyan feltételnek, amelyet az európai szervezetek a régió meghatározására
megfogalmaztak. Magyarországon a régió, mint az államberendezkedés
középszintje: a megye. Ugyanakkor a magyar közigazgatási rendszernek
illeszkednie kell az Európai Közigazgatási Térbe. A jelenlegi megyei
önkormányzatok, mint helyi önkormányzatok megerősítése elengedhetetlen, hogy a
magyar rendszer teljes körűen megfeleljen a Helyi Önkormányzatok Európai
Kartájának.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlés igényli az állami,
önkormányzati, közigazgatási funkciók, feladatok, hatáskörök teljes körű szakmai
felülvizsgálatán alapuló újratelepítését a kompetenciák és a szubszidiaritás elveinek
figyelembe vételével.
Az újrafelosztásnál dönteni szükséges arról, mely feladatokat kell társadalmasítani,
(civil szerveződések) melyek maradjanak állami feladatkörben és melyek illessék
meg az önkormányzatokat, ezen belül a megyei önkormányzatot. A megye nem
többlet hatalmat, hanem olyan funkciókat, hatásköröket igényel, amelyet
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középszinten lehet és kell ellátni, hatásköri átfedések nélkül és törvényben
rögzített, körülhatárolt felelősséggel.
Az önkormányzati megye fennmaradása és megerősítése mellett vissza kell állítani
a közigazgatási-államigazgatási megyét is.
Addig is meg kell szüntetni az önkormányzati és az államigazgatási megye
kiürítését, a folyamatos forráselvonással történő elsorvasztását.
4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy tervezési-gazdasági, statisztikai célokból nagyobb területi egységek
létrehozása indokolt.
Ezek azonban nem régiók, legfeljebb nagytérségek, mivel egyetlen elemükben sem
felelnek meg a régióra vonatkozó definícióknak, túl azon, hogy alkotmányos
alappal sem bírnak.
Vissza kell állítani a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak a területfejlesztési
források feletti rendelkezési jogát azzal, hogy a megyei önkormányzatok e
szervezeteket felügyelhessék. A Regionális Területfejlesztési Tanácsokban a
Kormányzati - politikai túlsúlyt meg kell szüntetni.
5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének álláspontja,
hogy a megye, mint középszint funkcióinak, feladatainak és hatásköreinek,
felelősségének újbóli meghatározása mellett biztosítani kell a feladatellátáshoz
szükséges forrásokat. A megyei önkormányzatok ellátási kötelezettsége,
felelőssége csak a törvényben biztosított források mértékéig terjedhet.
Meg kell szüntetni azokat a szabályozásokat, amelyek állami, államigazgatási
szervek döntéseitől teszik függővé megyei feladatok ellátását, ugyanakkor a teljes
ellátási felelősség a megyei önkormányzaté.
6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi, hogy
törvény rendezze a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok
kompetenciáit.
7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi, hogy
a megyei, mint területi önkormányzat közgyűlésének választási rendszere
elsődlegesen a térségek képviseletére épüljön, melynek következtében a megyei
közgyűlési képviselőknek a választópolgárok iránti felelőssége erősödjön.
A Közgyűlés jelen határozatát ismertetni kell a megye lakosságával, továbbá meg kell
küldeni az Országgyűlés Elnökének, a parlamenti frakciók vezetőinek, a megye
országgyűlési képviselőinek, a Miniszterelnöknek, a megyei közgyűlések elnökeinek
és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc elnök
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
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Huszonnyolcadik
napirend:
Javaslat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Közbiztonságáért Díj adományozására
Huszonkilencedik
napirend:
Javaslat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Tűzbiztonságáért Díj adományozására
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.

Megye
Megye

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
kitüntetéseknél zárt ülést kell elrendelni a törvény erejénél fogva. Kérte a zárt ülés
feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább februári
ülését.

Harmincadik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte van-e valakinek kérdése,
véleménye, hozzáfűznivalója. Ördög Jakab képviselőnek adta át a szót.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja megkérdezte elnök úrtól, - miután ő volt az
ötletgazdája annak a gondolatnak, hogy a gázproblémás időszakban az intézményeknél
volt néhány napos bezárás - van-e arról információ, hogy ez mennyi megtakarítást
hozott, polgármesterként, a jövőre vonatkozóan is egyfajta tapasztalatszerzés
szempontjából, másrészt a megye költségvetése szempontjából kérdezte, van-e erre
valami száma.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondta, rendkívüli helyzet,
rendkívüli állapot gáz szempontjából. Eléggé furcsa helyzet volt, hogy egyik nap azt
mondták, hogy van gáz, másik nap azt mondták, hogy nincs gáz. Nem adnak senkinek
sem, sem a szomszédoknak, senkinek. Ebben a helyzetben léptek a megyékből - nem
minden egyes megye - Borsod-Abaúj-Zemplén megyének is részbeni volt csak a
részvétele, hiszen voltak olyan települések, mint pl. Kazincbarcika, illetve
Sátoraljaújhely, amely intézményeknél rácsatlakoztak a központi részre. Nem
rendelkeztek olyan korszerű fűtésberendezéssel, amivel le tudták volna venni az egyes
radiátorokat és ők nem vettek ebben részt a valós megtakarításban, ezres
nagyságrendben. Két nap volt a tanítási szünnap és utána akkor picit enyhült is az idő.
Nem tudták még, hogy milyen idő lesz, akkor volt egy enyhülés. Felvetődött az a
kérdése, hogy vajon megzavarták-e a tanítást vagy nem. 2009. január 10-én az
Országos Érdekegyeztető Tanács a miniszterelnök javaslatára azt mondta, hogy ne
azon a szombaton dolgozzanak, megtakarítás szempontjából, hanem majd dolgozzanak
2009. március 28-án. Azt kell mondani, hogy ez egy megtakarítás volt, hogy a
szénszünetben mégiscsak kevesebbet használtak abból az energiából, ami most elég
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drága köbméterében, intézményeknél ez egy jelentős összeg. Lukács András
képviselőnek adta át a szót.
Lukács András, a közgyűlés tagja elmondta a megyei önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozatával összefüggő feladatok ellátása az Ügyrendi és Jogi Bizottság
hatáskörébe tartozik. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a Megyei Közgyűlés 59
tagja vagyonnyilatkozatát leadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a bejelentést és elmondta, hogy
tavaly év végén tudták visszajuttatni azoknak a képviselőknek a
vagyonnyilatkozatukat, akik az előző ciklusban is ilyen feladatot teljesítettek.
Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel további kérdéseket.
Bejelentést tett arról, hogy a március 15-ei ünnepséget 2009. március 13-án Ózd
város polgármesterének invitálására Ózdon fogják megrendezni. Reméli a közgyűlés
tagjait ott köszönthetik egy olyan városban, ahol a polgármester a Megyei
Közgyűlésnek a tagja. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a közgyűlés azon tagjai
részére, akiknek nem megoldott az utazás, mikrobuszt biztosítanak.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 13.17 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

