Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-3/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
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Dr. Koleszár Lajos
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Kormos Dénes
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
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Panyik József
Ritó Lászlóné
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Dr. Szabó Csaba
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Szitka Péter
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Tóth József Sándor
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Meghívottként jelen voltak: Poros Andrásné, a Területi Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Árvai András, a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola
igazgatója, Szilágyi Györgyné Ládbesenyő, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat,
Bubenkó Béláné Ládbesenyő, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, Bordás Géza, a
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Minyóczki Bertalan, a Területi
Ruszin 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. Farkasné 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
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Edina önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Róna György
informatikai ügyintéző, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné
jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke és Poros Andrásné, a Területi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat elnöke a „Fejezetek a lengyel-magyar közös történelemből”
című kiállítást megnyitották, majd Dr. Bialnóczki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár
igazgatója tájékoztatást adott a kiállításról, és ezt követően annak megtekintésére
került sor.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a területi kisebbségi
önkormányzat vezetőinek a kiállítás megrendezését.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megkezdte munkáját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke beszámolt a „NEMZETI ZARÁNDOKLAT”
mozgalomról, melyet Lesovics Miklós, Pálháza és Köteles László, Komlóska
polgármestere indított, akiket köszöntött a Megyei Közgyűlés ülésén. A mozgalom az
elmúlt héten eredményesen felért Budapestre. Három hónappal ezelőtt született meg az
a gondolat, hogy fel kellene hívni a figyelmet az önkormányzatok helyzetére. Naponta
30 km körüli távot gyalogoltak le. Megköszönte azon képviselőknek és
polgármestereknek a segítségét, akik útközben támogatói voltak, hiszen ez nemcsak
egy lelki, hanem komoly fizikai igénybevétel is volt. Minden egyes olyan megállónál,
ahol az önkormányzatok támogatták és segítették őket, könnyebbé tette, illetve
megerősítette őket a vállalt feladataik teljesítésében. Sokat segített mindaz az emberi
hozzáállás, hiszen nemcsak ők ketten gyalogoltak, hanem az egész országból jöttek és
a zarándoklatban mindig voltak olyan társak, akik csatlakoztak hozzájuk, nem is a 300
km-re, de néhány kilométerre felvállalták, akár a táblák, vagy a zászló vitelét, akár
pedig csak a személyes jelenlétükkel is tudták őket erősíteni. Mindkét polgármesternek
gratulált, köszönetét és elismerését fejezte ki a teljesítményért és a gondolat
felvetéséért. Ezt követően részükre emléklapokat adott át. Köteles László Komlóska
polgármesterének adta át a szót.
Köteles László, Komlóska polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
Pálházán született a gondolat, Lesovics Miklós Pálháza polgármesterével, hogy
Nemzeti Zarándoklatot indítanak az országért, településekért, közösségekért és az
1000 éve alapított megyéért, az egyetértés és a szeretet reményében. Köszönetet
mondott mindazon polgármestereknek, alpolgármestereknek, önkormányzati
vezetőknek, civil szervezeteknek, akik a 320 km alatt szeretettel fogadták őket. Külön
köszönetét fejezte ki azoknak, akik felül tudtak emelkedni a pártpolitikai nézeteken, és
látták ebben azt, hogy itt az volt a céljuk, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embert
az emberrel, a jobb oldalit a bal oldalival, a vidékit a városival. Úgy gondolja, hogy ez
sikerült, mert több mint 1000 km-en keresztül zarándokoltak honfitársaikkal együtt,
akik délről, nyugatról és északról indultak. Rendkívül megható és tanulságos
élményekkel lettek gazdagabbak. Külön köszönetét fejezte ki a Megyei
Önkormányzatnak azért, hogy a Megyei Önkormányzat udvarán szeretettel fogadták
őket, és a békés egymás mellett élés reményében egy olyan estét tölthettek együtt, ahol

3

a megyei vezetők mellett a térség kisebbségi önkormányzatainak vezetői is
elmondhatták gondolataikat. Számtalan élményük volt, de mind az fogalmazódott meg
bennük, hogy érdemes volt végigmenni és rendkívül tanúságos volt az is, ahogy ők
mentek az emberekhez. Elmentek a kapuk előtt és kint álltak az emberek, integettek,
azok akik nem tudtak velük menni, vagy mentek velük 100, 200, 500 métert. Ez
legyen a tanúság minden településvezetőknek, az ország vezetőinek, hogy oda kell
menni az emberekhez és meg kell hallgatni őket, látni kell a problémájukat. Külön
köszönetet mondott elnök úrnak és főjegyző úrnak, amikor a nyékládházi kedves
fogadtatás során, meleg ebéddel lepték meg őket, akkor ott azt mondta elnök úrnak,
hogy jóvátette elődei valamennyi bűnét, ugyanis Komlóskát a II. világháború után
fejlesztésre nem javasolták. Ennek az épületnek a falai között született a döntés,
többek között Komlóska részére is, azt követően kitelepítették a lakosság nagy részét,
majd megszüntették a munkahelyeket és nem volt 1990-ig önálló vezetése és
gazdálkodása. Most ennek a településnek a vezetője, illetve ennek a lakói gyalogolták
le a 320 km-t a megyéért is. Legyen ez tanúság mindannyiuknak és amikor döntéseket
hoznak, akkor úgy hozzák, hogy ne valaki, valami ellen hozzanak döntéseket, hanem
valamiért. Könnyen lehet az üldözőből üldözött, a felszámolóból felszámolásra ítélt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke azt kívánta a polgármestereknek a
következőkben is, hogy eredményesen védjék településük érdekeit és az
önkormányzati rendszert.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a jelenlévő képviselők
száma a jelenléti ív alapján 53 fő, tehát a közgyűlés határozatképes.
Jelenléti szavazást kért a határozatképesség megerősítéséhez.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
45 fő - 3 fő nem szavazott - adta le jelenléti
szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a napirendi
pontokra vonatkozó előterjesztések bővültek, melyeket a közgyűlés tagjai előzetesen
megkaptak. Ezek egy részét a menetközi változások indokolták, amiben változtatniuk
kellett, illetve emelni kellett a napirendi pontok számát, másrészről pedig a nyári
szünet után csak szeptemberben ül össze a közgyűlés.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta:
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• a „Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 4/1996. (III. 29.) Kgy. számú rendelet
módosítására” című előterjesztés felvételét 1. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
végrehajtandó, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó –
álláshely-megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentésre” című
előterjesztés felvételét 2. napirendi pontként, továbbá
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen
történő működtetésére” című előterjesztés felvételét 27. napirendi
pontként, valamint
• a „Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (L. Cs.
J., Borsodivánka)” című előterjesztés felvételét 33. napirendi pontként.
Ezek az előterjesztések a közgyűlés tagjai részére utóbb kiküldésre
kerültek.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt tegyék
meg.
A közgyűlés javasolt napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 46 igen 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
napirendeket elfogadta, s meghozta az
alábbi határozatot:
55/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25-i ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
4/1996. (III. 29.) Kgy. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentésre
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és
módosítása tárgyában meghozott 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.ÖNK. határozat
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a 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 közgyűlés elnöke
5. Javaslat Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési
Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására, valamint a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására, illetve
a Társulási Tanács helyettesítő tagjának megválasztására
Előterjesztő: Zempléni TISZK Munkaszervezete
6. Javaslat Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Árpád Vezér
Általános Művelődési Központnak a Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására, valamint a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására, illetve
a Társulási Tanács helyettesítő tagjának megválasztására
Előterjesztő: Sajó-menti TISZK Munkaszervezete
7. Javaslat a „Szociális feladatok, célok támogatása” címen elkülönített keretre
beérkezett alapítványi támogatási igények elbírálására
Előterjesztő: Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
8. Javaslat a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány
kuratóriumába tag delegálására és az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok
Otthona intézményvezetője magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának
tudomásulvételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak
megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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11. Javaslat a 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és a
kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok
támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által a gyermekvédelmi szakellátást érintő
együttműködési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
egészségügyi intézmények területi ellátási kötelezettségének módosítására
vonatkozóan tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
14. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

lejárt

határidejű

15. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a fővárosi és megyei közoktatási
közalapítványok szakmai tevékenységének támogatására biztosított költségvetési
előirányzat csökkentése miatt
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a külföldi tulajdonú felsőoktatási
intézmények létesítéséről szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgysorozatba vétele
ellen
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat Szikszó Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálati anyagának véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság támogatási szerződésének
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című
pályázat második fordulójában benyújtandó dokumentum jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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21. Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokra
pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat együttműködési megállapodás utólagos elfogadására a Zemplén Projekt
megvalósítása céljából
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
ideggyógyászati /Ideg-Elme/ tömbjének energetikai felújításához szükséges önerő
biztosítására, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
munkatervére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

2009.

II.

félévi

27. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. I., Hejőbába)
(zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
29. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
Sajószentpéter) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

díj

ügyben

(L.

G.,

30. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. Bné, Hejőbába)
(zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
31. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (H. J.-né,
Sajószentpéter) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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32. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. Barnabásné,
Hejőbába) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
33. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (L. Cs. J.,
Borsodivánka) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
34. Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.

Első napirend: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 4/1996. (III. 29.) Kgy. számú rendelet módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a bizottság elnökeit kérdezte, hogy kinek van
még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először Lukács
Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének, majd Török Dezsőnek, a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta bizottságuk a 2009.
június 18-i ülésén tárgyalta jelen előterjesztést. Egyetlen észrevételt tettek a következő
időszakra vonatkozóan, hogy ÁFA változás miatt ne kelljen ismételten behozni a
közgyűlés elé egyetlen évben sem az előterjesztéseket, ezért azt javasolták, mivel az
előterjesztés is így szól, hogy a nettó ár + az ÁFA kerüljön a jövőben kidolgozásra.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság a 2009. június 23-ai ülésén tárgyalta meg a tárgyi napirendi pontot.
Véleményként fogalmazódott meg az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy kissé
igazságtalannak tűnik, hogy aki a kéményseprői szolgáltatást az első félévben letudta,
az gyakorlatilag 5%-al olcsóbban úszta meg, akik pedig a II. félévben kerülnek sorra,
azoknak egy kicsit drágább lesz ez a szolgáltatás, de ez szolgáltatótól függ, amikor
odaér a szolgáltató a szolgáltatást teljesíteni fogja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, úgy gondolja, hogy amit Lukács
András képviselő említett, az hasznos lenne, hogy ha úgy kerülne meghatározásra. Azt
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gondolták, hogy nem fog változni az ÁFA, de változott. A közgyűlés elnöke kérdésére
a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az
előterjesztéssel kapcsolatosan, így azt szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 46 igen, 0 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
11/2009. (VI.30.) számú rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
16/1996. (XII. 13.) Kgy. számú, 16/1997. (XII. 12.) Kgy. számú, 16/1998. (XII. 29.)
Kgy. számú, 26/1999. (XII. 10.) Kgy. számú, 18/2000. (XII. 15.) Kgy. számú,
21/2001. (XII. 14.) Kgy. számú, 17/2002. (XII. 27.) Kgy. számú, 15/2003. (XII. 12.)
Kgy. számú, 23/2004. (XII. 10.) számú, 14/2005. (XI. 2.), 15/2006. (XII. 1.), 18/2007.
(XI. 29.) és a 18/2008. (XII. 1.) számú rendelettel módosított
4/1996. (III. 29.) Kgy. számú rendelet
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995. évi XLII. törvény 2. § f)
pontjában és a 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996. (III. 29.) Kgy. számú
rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet 8. § (2) bekezdése a következőképpen módosul:
„A 2009. év július 1-jétől hatályos díjakat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
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„2. sz. melléklet

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELE
2009. ÉVRE
Kémények ellenőrzése/tisztítása
Típus
ESH,
ESB,
ESZ,
ESV
ET
EGH,
EGB,
EGZ,
EGV
ESHX,
ESBX

EGHX,
EGBX,
EGZX
EGW
CSA,
CSM,
CSV
CGA,
CGM,
CGV
CGW
CT
CSN

KSHQ,
KSBQ,
KSZQ,

Kémény
Megnevezés
Egyedi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos),
egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott v.
szerelt v. nem gravitációs elvű égéstermék
elvezető ellenőrzés, tisztítás
Egyedi tartalék égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
Egyedi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró
béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs
elvű égéstermék elvezető ellenőrzés, tisztítás
Egyedi, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos),
egyrétegű vagy vízzáró béléssel ellátott és
fokozott igénybevételű v. rendezetlen
kezelésű égéstermék elvezető ellenőrzés,
tisztítás
Egyedi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy vízzáró
béléssel ellátott v. szerelt és fokozott
igénybevételű v. rendezetlen kezelésű
égéstermék elvezető; Egyedi, gáztüzelésű,
füstgáz-levegő (LAS) égéstermék elvezető
rendszer ellenőrzés, tisztítás
Gyűjtő, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos),
egyesített falú (termofor) vagy
mellékcsatornás v. nem gravitációs
égéstermék elvezető ellenőrzés, tisztítás
Gyűjtő, gáztüzelésű, egyesített falú
(termofor) vagy mellékcsatornás v. nem
gravitációs égéstermék elvezető; Gyűjtő,
gáztüzelésű, füstgáz-levegő (LAS),
égéstermék elvezető rendszer ellenőrzés,
tisztítás
Gyűjtő tartalék égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
Gyűjtő, szilárd/olajtüzelésű (hagyományos),
egyesített falú (termofor) vagy
mellékcsatornás v. nem gravitációs és
nagyméretű égéstermék elvezető ellenőrzés,
tisztítás
Központi, szilárd/olajtüzelésű
(hagyományos), egyrétegű vagy vízzáró
béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs

Éves díj
Nettó
Bruttó
egységár egységár
1471

1839

729

911

1304

1630

2079

2599

1821

2276

3992

Féléves díj
Nettó
Bruttó
egységár egységár
742

928

1042

1303

4990

1996

2495

3992

4990

1996

2495

1992

2490

10971

13714

5492

6865

11079

13849

5542

6928
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KSVQ

elvű és kisméretű égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
KSHN, Központi, szilárd/olajtüzelésű
KSBN, (hagyományos), egyrétegű vagy vízzáró
19333
24166
béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs
KSZN,
elvű és nagyméretű égéstermék elvezető
KSVN
ellenőrzés, tisztítás
KGHQ, Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy
KGBQ, vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem
14379
17974
KGVQ, gravitációs és kisméretű elvű égéstermék
KGZQ
elvezető ellenőrzés, tisztítás
KGHN, Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy
KGBN, vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem
14379
17974
KGZN, gravitációs elvű és nagyméretű égéstermék
KGVN
elvezető ellenőrzés, tisztítás
KT
Központi tartalék égéstermék elvezető
2171
2714
ellenőrzés, tisztítás
FCK,
Füstcsatorna kisméretű vagy nagyméretű,
5858
7323
FCN
ellenőrzés, tisztítás
KAK,
Koromakna kisméretű vagy nagyméretű
7196
8995
KAN
ellenőrzés, tisztítás
Az ÁFA mértéke 25 %. A bruttó egységárak, tehát 20 % ÁFA-t tartalmaznak!

9667

12084

2929

3661

3600

4500

A díjak tartalmazzák a 4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat költségeit is.

Kémények használatával összefüggő szakvélemények
Szakvélemény
Típus

Elnevezés

Díj
Nettó
egységár

Bruttó
egységár

27/1996. (X.30.) BM rendelet 11. § (4) szerint:
„Gázüzemű, továbbá - a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén - más
tüzelőberendezést meglévő kéménybe kötni csak a kémények megfelelőségét és terhelhetőségét tanúsító
szakvélemény birtokában szabad.”
Tüzelőberendezés(ek)
bekötéséhez kiadott szakvélemény
8758
10948
2a
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (Nem
12075
15094
lakáscélú használat esetén)
2b
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (70
19633
24541
kW teljesítmény felett)
2c
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény (LAS
11183
13979
rendszerű kémények esetén)
2d
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény (Nem
14492
18115
lakáscélú használat és LAS rendszerű kémények esetén)
2e
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (70
22050
27563
kW teljesítmény felett és LAS rendszerű kémények esetén)
2f
27/1996. (X.30.) BM rendelet 11. § (2)-(3) szerint:
„(2) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a szolgáltató a kémények
megfelelőségét tanúsító szakvéleményt ad ki.
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(3) Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső
kéményeket és tartozékait csak azok megfelelőségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.”
5a

Használatbavételi engedélyhez.

8679

10849

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvéleménnyel
6258
7823
egyidőben kiadott szakvélemény
5b
27/1996. (X.30.) BM rendelet 11. § (1) szerint:
„Új égéstermék-elvezetőket kivitelezés közben, eltakarás előtt a kémény kivitelezőjének jelenlétében a
szolgáltatóval ellenőriztetni kell. A megrendelésnek a szolgáltató 3 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Az ellenőrzés eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.”
Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés *
4883
6104
6a
6b

Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú
használat esetén, 70 kW teljesítmény alatt) **

8467

10584

6c

Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú
használat esetén, 70 kW teljesítmény felett) **

10892

13615

Az ÁFA mértéke 25 %. A bruttó egységárak, tehát 20 % ÁFA-t tartalmaznak!

Egy épületen, egy időben a második és további kéménykürtőkön végzett vizsgálat díja az eredeti ár
30%-a kéménykürtőnként.
Ettől eltérően:
*A díj lakóegységenként kerül felszámításra: 1.lakás – teljes díj, 2-5.lakás – 50% díjcsökkenés,
6.lakástól – 75% díjcsökkenés
**A díj kéménykürtőnként kerül felszámításra: 1.kürtő – teljes díj, 2.kürtőtől – 50% díjcsökkenés”

Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
végrehajtandó, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshelymegszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentésre
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi 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:
1.) Határozati javaslat
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett -1 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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56/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményben a következők szerint határozta meg:
•

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 72-76

1 fő

2. A Közgyűlés megállapítja hogy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél, hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A Közgyűlés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshelymegszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetési támogatás igényléséhez
pályázatot nyújt be.
Felelős:
Határidő:

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

2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2009. (VI. 30.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009 (II.12.) rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009. (V.5.) B.A.Z.M. ÖNK. rendelettel, 5/2009. (II.13.)
B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) rendelete (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3.2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító
okiratainak felülvizsgálata és módosítása tárgyában meghozott 31/2009. (IV. 30.)
B.A.Z.ÖNK. határozat módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
Oktatási és Sport Bizottságnak van egy módosító indítványa. Kérte Budai Erzsébetet, a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a módosító indítványt.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy csak egy
nagyon apró módosító javaslatuk van, mely szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai és Közművelődési Intézet alapító okiratának 2. oldalán, a lap tetején a
Pedagógiai Szakkönyvtár esetében kérik azt az egy szót elétenni, hogy „nyilvános”
pedagógiai szakkönyvtárat működtetnek, mert ez az uniós pályázati feltételnél nagyon
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fontos, hogy nyilvános a könyvtár, úgy, hogy ez az egy szó kiegészítés kerüljön be,
hogy „nyilvános”.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először az
Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványára vonatkozó előterjesztést bocsájtotta
szavazásra, amely szerint: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati
és
Közművelődési
Intézet
alapító
okiratának
2. oldalán, a lap tetején a „nyilvános” szó beiktatása indokolt, így a módosított szöveg:
nyilvános pedagógiai szakkönyvtár. (kiegészítés: „nyilvános”)
Az Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett -1 fő nem szavazott az Oktatási és Sport Bizottság módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a módosított határozati javaslatot
bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványával együtt
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
57/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő helyi
önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata és módosítása
tárgyában meghozott 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
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felülvizsgálata és módosítása tárgyában meghozott 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
felülvizsgálata és módosítása tárgyában meghozott 31/2009. (IV. 30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatot akként módosítja, hogy a határozat 1-52. számú
mellékletei helyébe 2009. július 1-i hatállyal e határozat 1-52. számú mellékletei
lépnek.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosítása miatt a
törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg, az
alapító okiratokat az érintett költségvetési szerveknek küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

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 elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a személyes gondoskodást nyújtó szakosított
ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2009. (VI. 30.) számú rendelete
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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. rendeletének módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló, az 5/1997. (IV. 11.) Kgy. sz., 7/2000. (IV. 5.) Kgy. sz.,
15/2000. (XI. 10.) Kgy. sz., 9/2002. (V. 10.) Kgy. sz., 11/2002. (X. 3.) Kgy. sz.,
17/2003. (XII. 30.) Kgy. sz., 4/2006. (II. 24.), 3/2008. (II. 14.) és 4/2009. (II. 13.)
számú rendeletével módosított 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. számú rendelete
(továbbiakban: SzR.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az SzR. 4. §. (5) bekezdése c) pontjának első francia bekezdése helyébe a következő
bekezdés lép:
(A személyi térítési díj a kötelezett kérésére csökkenthető …, vagy elengedhető a
tartásra köteles hozzátartozó esetében, amennyiben helyzete az alábbiak miatt különös
méltánylást érdemel:)
„ – egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas, akinek havi rendszeres jövedelme – a tartási
kötelezettség teljesítése esetén – az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét
nem haladja meg;”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Ötödik napirend: Javaslat Bőcs
Szakképzés-szervezési Társuláshoz
Zempléni Szakképzés-szervezési
Okiratának módosítására, illetve
megválasztására

Község Önkormányzatának a Zempléni
történő csatlakozás elfogadására, valamint a
Társulás Megállapodásának és Alapító
a Társulási Tanács helyettesítő tagjának
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent Lefler Józsefet, a Zempléni TISZK Munkaszervezete projektvezetőjét.
Erdős Tamás megyei közgyűlési tag személyében érintett az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslat 4. pontja alapján, azonban hozzájárult a nyilvános üléshez, ezért az
ülés nyilvánosan folytatódik. Tekintettel arra, hogy Erdős Tamás nincs jelen, ezért az
Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint személyes érintettségével kapcsolatos eljárást nem
kell lefolytatni.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a bizottság elnökeit kérdezte, hogy kinek van
még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Budai Erzsébetnek,
az Oktatási és Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, bizottsági ülésükön
elhangzott, hogy mindkét TISZK esetében komoly munka folyik és nyilván azért, kell,
hogy ilyen gyakran közgyűlés elé kerüljenek ezek az anyagok, mert változások is
vannak, amihez igazodni kell és újabb belépők is, ami mindig öröm a számukra és ez a
Zempléni TISZK esetében is így volt.
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
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési
Társuláshoz való csatlakozása, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása, valamint a Társulási Tanács
helyettesítő tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Bőcs
Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz való
csatlakozására, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának és
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Alapító okiratának módosítására, valamint a Társulási Tanács helyettesítő tagjának
megválasztására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés Bőcs Község Önkormányzatának 5/2009 ( II.11.) számú határozata
alapján a Zempléni Szakképzés- Szervezési Társuláshoz történő csatlakozási
kérelmét 2009. szeptember 01-i hatállyal elfogadja.
2. A Közgyűlés jóváhagyja 2009. július 01-i hatállyal a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást e
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint.
3. A Közgyűlés a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát 2009.
július 01-i hatállyal e határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
4. A Közgyűlés Erdős Tamás megyei önkormányzati képviselőt megválasztja a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megyei Önkormányzat által delegált
tagja, Marton Péter helyettesítő tagjának.
5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás
és Alapító Okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
azonnal

6. Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy jelen határozat végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés elfogadta
Bőcs Község Önkormányzatának csatlakozását, illetve a megállapodás és alapító
okirat módosítását.

Hatodik napirend: Javaslat Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában lévő
Árpád Vezér Általános Művelődési Központnak a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására, valamint a Sajó-menti
Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítására, illetve a Társulási Tanács helyettesítő tagjának megválasztására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent Bojtos Zoltánt, a Sajó-menti TISZK Munkaszervezete igazgatóját,
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projektvezetőjét. Elmondta, hogy az érintett hozzájárult a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy Baricska Jánosné képviselő
az, akinek személyes érintettségét meg kell állapítani, ezért feltette a kérdést, hogy
van-e valaki, aki azt javasolja, hogy Baricska Jánosné képviselő személyes érintettség
miatt ne szavazzon. Megállapította, hogy nincs ilyen bejelentés.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Oktatási és Sport 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 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
59/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Árpád Vezér Általános
Művelődési Központnak a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő
csatlakozás elfogadása, valamint a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása, illetve a Társulási Tanács
helyettesítő tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Ózd
Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Árpád Vezér Általános Művelődési
Központnak a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő csatlakozás
elfogadására,
valamint
a
Sajó-menti
Szakképzés-szervezési
Társulás
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására, illetve a Társulási Tanács
helyettesítő tagjának megválasztására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. A Közgyűlés Ózd Város Önkormányzatának 260/KH/2008.(XI.20.) számú
határozata alapján a fenntartásában lévő Árpád Vezér Általános Művelődési
Központ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz történő csatlakozási
kérelmét 2009. szeptember 01-jei hatállyal elfogadja.
2. A Közgyűlés jóváhagyja 2009. július 01-jei hatállyal a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást e
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határozat 1. számú mellékletében foglatak szerint. A Megállapodás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza
3. A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát 2009.
július 01-jei hatállyal e határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja
el.
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás
és Alapító okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
azonnal

5. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy jelen határozat végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

6. A Közgyűlés Baricska Jánosné megyei önkormányzati képviselőt megválasztja a
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei
Önkormányzat által delegált tag, Riz Gábor helyettesítő tagjának.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke mind a két TISZK-nek jó munkát kívánt.

Hetedik napirend: Javaslat a „Szociális feladatok, célok támogatása” címen
elkülönített keretre beérkezett alapítványi támogatási igények elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte az előterjesztőt, Tamás Barnabást,
a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Nem volt.
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. Ezt
követően a szociális feladatok, célok támogatása címen elkülönített keretre beérkezett
alapítványi támogatási igények elbírálásáról szóló határozati javaslatot bocsájtotta
szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
60/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A „Szociális feladatok, célok támogatása” címen elkülönített keretre beérkezett
alapítványi támogatási igények elbírálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elbírálta a 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) rendeletében (5. 1. melléklet) a „Szociális
feladatok, célok támogatása” címen elkülönített keretre a közhasznú alapítványok által
benyújtott támogatási igényeket, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális
Alapítvány (Miskolc, Fürdő u. 15. sz.) „Milyen jogon? Gyerekjogon!” című
gyermekjogi vetélkedőjének megszervezéséhez 100 000 Ft-tal hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a megállapodás megkötéséért
2009. július 30.

2. Felhívja a Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztályát a
megállapodás előkészítésére, és a támogatás felhasználásának ellenőrzésére,
valamint Közgazdasági Főosztályát a támogatás összegének átutalására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Főosztály vezetője
Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője
értelemszerűen

Nyolcadik napirend: Javaslat a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ
Alapítvány kuratóriumába tag delegálására és az Alapító Okirat módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintett hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
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.
Megköszönte Csáki Imrének a kuratóriumban végzett eddigi munkáját és a nyugdíjas
évekhez a továbbiakban is jó egészséget kívánt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 1 nem szavazattal, 17
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
61/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány kuratóriumába
tag delegálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Gömöri Agrárfejlesztő
és Szaktanácsadó Központ Alapítvány kuratóriumába tag delegálására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó
Központ Alapítvány kuratóriumába 2005-ben kijelölt Csáki Imre urat – kérésére –
visszahívja. Csáki Imre úr munkáját a Közgyűlés megköszöni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó
Központ Alapítvány kuratóriuma (kezelő szervezete) elnökének öt évre Dr. Lukács
Irén asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat aljegyzőjét jelölje
ki.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
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3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó
Központ Alapítvány alapító okiratának VI. Az alapítvány szervezete fejezet 2.
pontjában a Kuratórium tagjai része az alábbiak szerint változik meg:
Dr. Lukács Irén elnök (…).
Kerekes Béla a kuratórium tagja (…),
Katona Pál a kuratórium tagja (…),
Zsemkó János a kuratórium tagja (…),
Balázs Zoltán a kuratórium tagja (…).
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó
Központ Alapítvány alapító okiratának III/A. Az alapítvány tevékenységei és
szakágazati besorolása (TEÁOR) fejezetben a tevékenységek szakágazati
besorolása az alábbiak szerint változik meg:
növénytermelés, kertészet
011
állattenyésztés
014
növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
016
üzletviteli tanácsadás
7022
mérnöki tevékenység, tanácsadás (az agrár szakterületre)
7112
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

5. A Közgyűlés a Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány
alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Alapítvány Alapító okiratát aláírja.
Az alapító okiratot az alapítvány kuratóriuma elnökének meg kell küldeni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

1. számú melléklet
Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Szabó György által képviselt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Dr. Papócsi László vezérigazgató
által képviselt Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, az Antal László polgármester által
képviselt Putnok Városi Önkormányzat, a Gomba Levente igazgató által képviselt
putnoki Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskola, a Dr. Kadlicskó Béla
tudományos főmunkatárs által képviselt Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti
Kutató Intézete, mint alapítók, határozatlan időre jogi személyiséggel rendelkező
ALAPÍTVÁNY
létrehozását határozták el 1991. augusztus 16. napján.
Az alapítók személyében bekövetkezett változások alapján az alapítók az alábbiak:
1.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2.
Bábolna Mezőgazdasági Kombinát jogutódja: Bábolna ZRt. „f. a.”
3.
Putnok Városi Önkormányzat
4.
Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
(névváltozás)
5.
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti Kutató Intézete a gyöngyösi
Károly Róbert Főiskolához került jogutódlással, az oktatási miniszter 26.9279/2003. számú, 2003. augusztus 29. napján kiadott, a Károly Róbert Főiskola
Alapító Okiratában foglaltak alapján. A Károly Róbert Főiskola önálló kutatási
szervezeti egysége a „Fleischmann Rudolf” Kutatóintézet, Kompolt.
A 2. pont szerinti alapító – a Polgári Törvénykönyv 74/C. § (7) bekezdése alapján –
alapítói jogai gyakorlására maga helyett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatot jelöli ki.
I.
Az alapítvány neve
Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány
II.
Az alapítvány székhelye
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 31. sz. (Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium).
III.
Az alapítvány célja
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1. A magyar mezőgazdaság magántulajdonon alapuló szerkezetének kialakulásához,
a családi méretű farmergazdaságok létrejöttéhez és versenyképes működésükhöz
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésének elősegítése, a
magánvállalkozások létrehozásának szakmai, gazdasági, jogi, pénzügyi,
technológiai támogatása.
Az alapítvány egyik legfontosabb célja a vállalkozók képzésében való aktív
közreműködés, egy olyan mintafarm létrehozása, ahol a vállalkozás-fejlesztés, és
az ehhez szükséges szakképzés a már nyugaton jól bevált módon működhet.
Ellátja a kezdő, illetve gyakorló vállalkozókat a szükséges ismeretekkel, szakmai,
erkölcsi támogatásban részesíti őket, segíti a vállalkozások megalapítását, azok
technikai, pénzügyi, jogi, feltételrendszerének kialakítását, továbbá a termelés
megszervezését, a termékek piaci elhelyezését és részt vesz a vállalkozók
menedzselésében.
Ennek érdekében az alapítók egy térségi, agrárgazdasági fejlesztő központot
hoznak létre, amelyhez a szükséges anyagi forrásokat hazai és külföldi támogatók
bevonásával előteremtik. Az alapítók annak tudatában hozzák létre az Alapítványt,
hogy annak céljai csak a térségi agrárgazdasági fejlesztő központ működésével
biztosíthatók.
2. Az Alapítvány a kitűzött célok megvalósítása érdekében tevékenységét a
következő főbb területekre terjeszti ki:
− a bemutató farm létrehozása, vállalkozók képzése, átképzése, vállalkozói
ismeretek, információk átadása,
− a farmergazdasághoz szükséges eszközök, gépek bemutatása, értékesítése,
lízingelése és javítása,
− A térségi agrárfejlesztő központként a helyi sajátosságoknak megfelelő
termelési kultúrák, eljárások, technológiák, tenyészanyagok bemutatása és
elterjesztése,
− a vállalkozás megindításához szükséges gazdasági, jogi, pénzügyi, adózási,
könyvvezetési, stb. szaktanácsadás,
− a magánvállalkozók termelési integrációja, az általuk előállított termékek
kereskedelmének szervezése,
− a bemutató farm egyben iskolarendszerű gazda- és gazdaasszonyképzés és a
szakközépiskolai oktatás gyakorlati bázishelye is lesz.
3. A bemutató farm tervezett létesítményei:
a) Baromfihús és tojástermelés célját szolgáló férőhelyek,
b) Sertéstenyésztés célját szolgáló istállók,
c) Juhtenyésztés célját szolgáló juhhodály,
d) Húsmarha tenyésztés célját szolgáló marhaistálló,
e) Növénytermesztésben:
− az alkalmazott növénytermesztési technológia átadása, tanulmányozása,
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− az agrotechnikai munkaműveletek begyakorlása,
− növényvédelmi ismeretek elsajátítása,
− tömegtakarmányok termesztéséhez szükséges feltételek kialakítása.
f) Kertészetben:
− a fólia alatt termeszthető primőrök, a szabadföldi zöldség, dísznövények,
a tőke- kordon- és függőművelésű szőlő, a fontosabb felvidéken
termesztett gyümölcsfajták termesztés-technológiájának megismerése, a
munkafolyamatok begyakorlása,
− a mintafarmon termelt zöldségnövények, szőlő, gyümölcs egyszerű
feldolgozásának, tárolásának megismerése, a munkafolyamatok
begyakorlása.
g) A gazdaasszonyképzésben a gyakorlati ismeretek elsajátításának bázisa.
4. Az alapítvány a szaktanácsadási tevékenységét az észak-magyarországi régióban,
illetve igény esetén a határon túl is – az interregionális együttműködés keretében –
végzi. Hazai és Európai Uniós pályázatok megvalósításában vesz részt hazai és az
interregionális partnerekkel együttműködve.
III/A.
Az alapítvány tevékenységei és szakágazati besorolása (TEÁOR)
Tevékenység
növénytermelés, kertészet
állattenyésztés
növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
üzletviteli tanácsadás
mérnöki tevékenység, tanácsadás (az
szakterületre)

Szakágazati besorolás
TEÁOR
011
014
016
7022
agrár
7112

IV.
Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes személy vagy jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
Az elfogadásról, visszautasításról a Kuratórium határoz.
V.
Az alapítvány céljára rendelt induló vagyont az alapítvány létrehozói biztosítják oly
módon, hogy az alapítvány céljára rendelkezésre bocsátott pénzösszeg és egyéb
vagyon, és azokból származó jogok és hasznok az alapítványra szállnak át.
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A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát a mintafarm létrehozásához biztosít a
Serényfalva 10. sz. tulajdoni lapon felvett, a Magyar Állam tulajdonában és a
Kombinát kezelésében lévő 105 ha és 4692 m2 szántót, valamint 62 ha és 587 m2
legelőt, összesen 18.543.525,- Ft értékben. Az ingatlanok tulajdoni lap másolatai és
jellemző adatai, valamint a B-A-Z Megyei Vagyonátadó Bizottság hozzájárulása az
alapítvány mellékletét képezik.
Vállalja továbbá, hogy felszereli a mintafarmot mindazzal az állattartáshoz szükséges
technológiával, amivel Bábolna rendelkezik, betelepíti a szükséges tenyészállat
állományt 5 millió forint értékben. A gépi berendezések, valamint az állatok használati
és ebből származó bevételi felhasználási jogát átengedi az alapítvány céljára.
A B-A-Z Megyei Önkormányzat mint a Gimnázium fenntartója az alapítvány céljának
elérése érdekében biztosítja 4 millió forint értékű gép vásárlását.
A B-A-Z Megyei Önkormányzat az Alapítvány tulajdonába adja továbbá a Putnok
1338. sz. tulajdoni lapon felvett 1354 hrsz-ú 3361 m2 területű, 3.800.000,- Ft értékű
kollégiumot, melynek tulajdoni lapja és értékbecslése az alapítvány mellékletét képezi.
A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát 4 millió forintot biztosít a felnőtt átképzést
szolgáló kollégium felújítására, amely az alapítvány vagyona lesz.
A B-A-Z Megyei Önkormányzat biztosítja a tulajdonában lévő Putnok 17. sz. tulajdoni
lapon felvett 1833/2 hrsz-ú és 5.728.080,- Ft értékű, a jelenleg 1. sz. Putnoki Általános
Iskola által használt, a Gimnázium épületével szervesen egybeépített 4 tanterem
oktatási célra történő átadását másfél éven belül. A tulajdoni lap, az értékbecslés, a
megosztási vázrajz az alapítvány mellékletét képezi.
Putnok város Önkormányzata másfél éven belül átadja a fenti 4 tanterem használati
jogát, melynek értéke a mellékelt értékbecslés szerint 1.700.000,- Ft.
A későbbiekben kötött megállapodás alapján szőlőművelés telepítéshez megfelelő
földterületet biztosít.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kutató Intézete Kompolt az
Alapítvány céljának elérése érdekében felajánlja Putnok Kutatócsoportjának kutatási
eredményeit, szellemi kapacitását és bekapcsolódik a további kutatási feladatokba. Az
intézet részvételi nyilatkozata a Pénzügyminisztérium jóváhagyása után válik
érvényessé.
A Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola vállalja technológiai berendezések
és gépek vásárlását 4 millió Ft értékben, melynek használati jogát átengedi az
Alapítvány céljára.
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A Putnoki Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet későbbiekben megkötött
megállapodás alapján gépekkel tudja segíteni az Alapítványt.
Az V. bekezdésben meghatározott vagyon az Alapítvány folyamatosságának
működését biztosítja, mely törzsvagyont képez 42.771.605,- Ft értékben.
A törzsvagyon az alapítványon belül olyan alap, melynek csupán a hozadéka
használható fel közvetlenül alapítványi célok megvalósítására.
Az Alapítvány törzsvagyonából való felhasználás a Kuratórium minősített döntése
alapján lehet.
A törzsvagyonon felüli rész közvetlenül használható fel alapítványi célok
megvalósítására, melyről a Kuratórium szótöbbséggel dönt.
A törzsvagyon pénzbeli részét a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzintézménynél
kell elhelyezni, vagy annál kedvezőbb feltételekkel értékállandóságáról gondoskodni,
e kérdésben a Kuratórium határoz.
Az Alapítvány korlátlan felelősséggel nem járó vállalkozói tevékenységet is folytathat,
az e tevékenységéből származó bevételt az Alapítvány céljaira kell fordítani.
VI.
Az Alapítvány szervezete
1. Az Alapítvány vagyonával kapcsolatos ügyeket az Alapítvány kezelő szerve és
egyben a legfőbb döntést hozó szerve, a Kuratórium gyakorolja.
2. A Kuratórium 5 tagból áll, az Alapítványhoz történő csatlakozástól függően ez
növelhető, de a 12 tagot nem haladhatja meg. A Kuratórium első elnökét és tagjait
az alapítványi célok és a megvalósítási lehetőségeket ismerő közéleti és
szakemberekből kér fel az alapító. A Kuratórium első elnökének és tagjainak
megbízása az Alapítvány bírósági bejegyzésétől számított 5 év, a továbbiakban a
kijelölésüktől számított 5 év.
A Kuratórium tagjai:
Dr. Lukács Irén elnök (…),
Kerekes Béla (…),
Katona Pál (...),
Zsemkó János (...),
Balázs Zoltán (…).
3.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és
jóváhagyása;
b) a Kuratórium ügyrendjének megállapítása;
c) az Alapítvány titkárának megválasztása;
d) döntés a törzsvagyon bővítéséről, más alapok létrehozásáról
e) döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről
f) döntés azon kérdésekben, melyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat a
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.
4. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. A
Kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül változatlan napirenddel ismét
össze kell hívni, a megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
5. A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, a Kuratórium
ügyrendje egyes kérdésekben minősített többségű határozat hozatalát is előírhatja.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
6. Az Alapítvány kezelésével kapcsolatos adminisztratív gazdálkodási feladatokat a
titkár látja el. A titkár gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról.
VII.
Az alapítvány képviselete
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez
minden esetben két személy (a Kuratórium elnöke és a titkár) együttes aláírása
szükséges.
A Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint
igazgatási és jogi képviseleti feladatokat a titkárokra átruházhat.
VIII.
Vegyes rendelkezések
1. A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapító tesz javaslatot az új
kuratóriumi tag személyére, a tagság megszűnésétől számított 30 napon belül.
2. Az Alapítvány megszűnik, ha célja már nem valósítható meg, vagy a bíróság
megszűnteti. Amennyiben az Alapítvány azért szűnik meg, mert a céljai
megvalósításához nélkülözhetetlenül szükséges térségi agrárgazdasági fejlesztő
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központ nem jön létre, úgy a fennmaradó vagyont az alapítók között az
alapításkori részvétel arányában fel kell osztani.
3. Az Alapítvány érvényességéhez a B-A-Z. Megyei Bíróság nyilvántartásba vétele
szüksége.
4. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései, valamint az Alapítványok Gazdálkodási Rendjéről szóló
jogszabály előírásai az irányadóak.
Putnok, 2009. április

Dr. Ódor Ferenc s.k.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat képviseletében

Tamás Barnabás s.k.
Putnok Városi Önkormányzat
képviseletében

Magyar András s.k.
Serényi Béla Gimnázium,
Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium képviseletében

Dr. Magda Sándor s.k.
Károly Róbert Főiskola
képviseletében

Somogyi Ferenc s.k.
Bábolna Mezőgazdasági ZRt. „f. a.”
képviseletében

Kilencedik napirend: Javaslat a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona intézményvezetője magasabb vezetői megbízásáról való
lemondásának tudomásulvételére
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.

32

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 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
62/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona
intézményvezetője
magasabb
vezetői
megbízásáról
való
lemondásának
tudomásulvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a putnoki Foglalkoztató
Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona intézményvezetője magasabb
vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvételéről szóló javaslatot és az
alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés 2009. június hó 30. napjával tudomásul veszi Horváth László
magasabb vezetői megbízásról történő lemondását.
Felelős:
Határidő:

dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés az intézményvezetői feladatok ellátásával 2009. július 1. napjától a
pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig Sike Ildikót bízza meg. A feladatok
ellátásáért jelenlegi illetménye mellett havi bruttó 50 000 Ft-ot állapít meg részére.
Felelős:
Határidő:

dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

3. A Közgyűlés felkéri Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy a putnoki
Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona magasabb
vezetői álláshelyére írjon ki pályázatot és jelölje ki a pályázatvéleményező
bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
azonnal
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a putnoki intézmény
előterjesztését a közgyűlés támogatta, elfogadta.

Tizedik napirend: Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények
igazgatóinak megbízására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Köszöntötte a napirendi
pont tárgyalásánál megjelent érintetteket. Elmondta, hogy a tokaji Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium, a kazincbarcikai Jókai Mór Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium, a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola és a
sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium vezetői megbízásairól van
szó.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság
tárgyalta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének, majd Budai
Erzsébetnek, az Oktatási és Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk az
előterjesztést megtárgyalva az alábbi állásfoglalásokat hozta: az 1. számú határozati
javaslatot 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja, a 2 számú határozati
javaslatot szintén 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek. A 3/A. számú határozati javaslatot 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. A 3/B. számú határozati javaslatot 0
igen, 6 nem és 6 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a közgyűlésnek.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk is
hosszasan tárgyalta ezt az előterjesztést és a következő álláspontokat alakította ki, a
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pályázata esetében
egybehangzólag Árvai András pályázót javasolja az igazgatói megbízásra a közgyűlés
számára. A Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika
esetében Káposztáné Balogh Ágnes pályázót egybehangzólag javasolja megbízni az
igazgatói feladatok ellátására. A harmadik intézmény esetében a Trefort Ágoston
Szakképző Iskola Sátoraljaújhelyen, két pályázót meghallgatta a bizottság, hosszasan
elemezte az elhangzottakat és a pályázatban leírtakat és azt az álláspontot alakította ki
többségi szavazással, hogy mindkét pályázót alkalmasnak tartja a vezetői feladatok
ellátására, tehát Laczkó Györgyöt és Tiszolci Józsefnét egyaránt többséget kapva,
alkalmasnak ítélte a bizottság vezetői megbízatásra.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
negyedik intézménynél, a sárospataki intézménynél nem volt pályázat. Megkérdezte a
közgyűlés tagjait arról, hogy a három meglévő intézménnyel kapcsolatosan, melyekről
a bizottságok tárgyaltak, van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló. Kormos Dénes
képviselőnek, frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy a vezetői
pályázatokkal kapcsolatban a tokaji és a kazinbarcikai intézménynél nemcsak azért,
mert egy-egy pályázó van, hanem az intézmény munkájáról szóló beszámoló, illetve a
pályázók meghallgatása, a pályázók támogatottsága egyértelművé teszi, hogy az ő
megbízásuk célszerű. A sátoraljaújhelyi intézmény esetében két pályázó van. Az a
gyakorlat alakult ki helyesen a Megyei Közgyűlés munkájában, hogy az
intézményvezetői beszámolók, az intézmény munkájáról készült beszámolók azok
néhány hónappal megelőzik a vezetői pályázat elbírálását, ez ad egy lehetőséget arra,
hogy az illetékes szakbizottságok nyilván áttekintsék az intézmények munkáját, a
vezetői munkát és a majdani pályázat elbírálásánál ez ad lehetőséget arra, hogy ha ott
felmerültek olyan szakmai, egyéb vezetésbeli kérdések, amelyek felvetik adott esetben
a változtatás igényét, ha ilyen van, akkor nyilvánvalóan ez egy szakmai muníciót
jelenthet a pályázat elbírálásánál. Minden intézmény esetében ez megtörtént, így a
Trefort Szakképző esetében is, tavasszal, ahol a bizottság egyhangú szavazással
fogadta el az intézményi beszámolót és az ottani szakmai munkát jónak és
eredményesnek minősítette. Ezt követően a pályázati eljárásban két pályázó jelent
meg. A két pályázó megítéltetésében a szakmai közösségek részéről az alkalmazotti
közösség, pedagógus közösség részéről markáns különbség mutatkozik. Az volt a
gyakorlat általában, hogy abban az esetben, hogy ha az említett beszámoló kapcsán és
nyilvánvalóan a fenntartó tapasztalatai alapján nincs olyan körülmény, vagy feltétel,
ami változást indokolna, illetve a szakmai közösség támogatását bírja a pályázó, akkor
általában ezeket a szakembereket meg szokták bízni. Megjegyezte a bizottság ülésén
is, hogy igaz, hogy most a döntésük tárgya elsősorban ennek a vezetői pályázatnak az
elbírálása, de a későbbiekben nyilván a Sátoraljaújhelyen lévő két szakképző
intézmény működésével célszerű foglalkozni, hiszen a két intézménynél átlagosan
közel 35%-os kapacitás kihasználtsági hiány van. Az egyiknél közel 60%-os, a
másiknál 30% feletti. Ez egy későbbi intézkedést igényel, de célszerű elmondani,
nyilván a mai döntés tárgya elsősorban ez a vezetői pályázat. Összességében
frakciójuk úgy ítélte meg, hogy nincs olyan szempont, ami miatt a korábbi vezető
megbízatását ne lehessen támogatni. Ezt támasztotta alá a beszámoló, és a pályázati
eljárásban az ott dolgozók véleménye. Részükről a korábbi intézményvezető
pályázatát fogják az említett indokok alapján támogatni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Először az 1. számú, a tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói
megbízásáról szóló határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra, mely 2009. augusztus
16. napjától 2014. augusztus 15. napjáig Árvai András eddigi igazgatónak a
megbízására vonatkozik.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1. ) Határozati javaslat
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint az 1.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
63/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Tárgy: A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tokaji Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot és az
alábbi döntést hozza.
A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak
ellátásával
2009. augusztus l6. napjától 2014. augusztus 15. napjáig
Árvai Andrást
bízza meg.
Havi illetményét 357.600 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. augusztus 16.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke gratulált Árvai Andrásnak, a 2009. augusztus
16. napjától újabb 5 esztendőre szóló igazgatói megbízásához, jó egészséget és
sikereket kívánt és reményeik szerint minél több diákot az iskolájába.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a 2. számú határozati javaslatot
bocsájtotta szavazásra, mely a kazincbarcikai Jókai Mór Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói pályázatára vonatkozik, amelyben Káposztáné Balogh
Ágnes megbízatása 2009. augusztus 16. napjától 2014. augusztus 15. napjáig szerepel.
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2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 2.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
64/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A kazincbarcikai Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kazincbarcikai Jókai
Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló
javaslatot és az alábbi döntést hozza.
A kazincbarcikai Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói
feladatainak ellátásával
2009. augusztus l6. napjától 2014. augusztus 15. napjáig
Káposztáné Balogh Ágnest
bízza meg.
Havi illetményét 333.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. augusztus 16.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Káposztáné Balogh Ágnesnek is jó munkát, jó
egészséget és sikereket kívánt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston
Szakképző Iskolának az igazgatói pozíciójáról kérte, hogy döntsön a közgyűlés. Itt két
jelöltnek van támogatása a bizottsági szakvélemények alapján, illetve hallották
Kormos Dénes frakcióvezetőnek a véleményét. A javaslatban Laczkó Györgynek és
Tiszolci Józsefnénak a jelölése szerepel. Először a 3/A. számú, a Trefort Ágoston
Szakképző Iskola igazgatói pozíciójának a 2009. augusztus. 16. napjától 2014.
augusztus 15. napjáig terjedő időszakra Laczkó György megbízásáról szóló határozati
javaslatot bocsájtotta szavazásra.
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3/A.) Határozati javaslat
A közgyűlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 25
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 3/A.
számú határozati javaslatot nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a 3/B. számú határozati javaslatot
bocsájtotta szavazásra, mely Tiszolci Józsefné 2009. augusztus 16. napjától 2014.
augusztus 15. napjáig terjedő időszakra szóló megbízásáról szól.
3/B.) Határozati javaslat
A közgyűlés 30 igen, 9 nem szavazattal, 8
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 3/B.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
65/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a sátoraljaújhelyi Trefort
Ágoston Szakképző Iskola igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza.
A sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátásával
2009. augusztus l6. napjától 2014. augusztus 15. napjáig
Tiszolci Józsefnét
bízza meg.
Havi illetményét 330.700 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. augusztus 16.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a minősített többségnek
megfelelően a közgyűlés az előbb jelzett időpontban Tiszolci Józsefné igazgatót bízta
meg a Trefort Ágoston Szakképző Iskola vezetésével. Gratulált, és az eddigieket
megköszönve azt kívánta, hogy a továbbiakban is végezze pedagógusi munkáját.
Mindenkinek jó egészséget és jó munkát kívánt a jövőben.

Tizenegyedik napirend: Javaslat a 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás
Pályázatra és a kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi
pályázatok támogatására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
Kisebbségi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, mely bizottságnak van egy
módosító indítványa. Kérte Farkas Félixet, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
módosító indítványt.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk az
előterjesztést megtárgyalta és egy módosító javaslatot tett, miszerint a „Partnerség
Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt szeretné támogatni 50.000,- Ft értékben. Olyan
javaslat érkezett, hogy ez úgy valósítható meg csak, hogy ha öt másik alapítványtól
10.000-10.000,- Ft-ot csökkentenének a keretből. Mivel a Kisebbségi Bizottság nem
dönthet ebben a kérdésben, így a döntés a közgyűlésé.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először a
Kisebbségi Bizottság módosító javaslatát bocsájtotta szavazásra, amely szerint: Az
előterjesztés 3. számú melléklete 47. során szereplő „Partnerség Kiemelkedően
Közhasznú Alapítványt, - Tokaj”50 000 forint támogatásban részesüljön. Az 5. soron
szereplő „Abaúj Polgáraiért Alapítvány, Encs”, a 11. soron szereplő „Gömör-Tornai
Alapítvány, Jósvafő”, a 38. soron szereplő „Kiss Attila Alapítvány, Szerencs”, a 39.
során szereplő „Scholtz Jenő Alapítvány, Szerencs”, valamint a 43. soron szereplő
„Karolai Környezet, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány, Szikszó”
támogatásait csökkentsék 10 000-10 000 forinttal, összesen 50 000 forinttal.
A Kisebbségi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 19 igen, 25 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a

39

Kisebbségi Bizottság módosító indítványát
nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a módosító javaslat elutasítása után az eredeti
határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 13 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
66/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A 2009. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi
rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elbírálta a 2009. évi
kulturális, sport és közhasznú Mecénás Pályázatra és a kisebbségi rendezvényekre
beérkezett közösségi célú alapítványi pályázatokat és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a határozat 1., 2., 3., 4. sz. mellékletei szerint összesen 67 db.
pályázatot 10.170.000,- forinttal támogat.
2. A közgyűlés felhatalmazza a Hivatal Kabinetirodájának, Közgazdasági
Főosztályának, valamint Oktatási és Művelődési Főosztályának a vezetőjét a
támogatott pályázatok benyújtóival a megállapodások megkötésének
előkészítésére, lebonyolítására és a támogatások kiutalására.
3. A Közgyűlés felhívja a 2. pontban megjelölt főosztályok vezetőinek figyelmét,
hogy kísérjék figyelemmel a pályázatok megvalósulását.
Felelős:
Határidő:

Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője,
Dr. Szemán Ilona, a Közgazdasági Főosztály vezetője,
Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
folyamatos
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés az eredeti
határozati javaslatot elfogadta, és elmondta, hogy a forrásokat átutalják ezen
alapítványoknak.

Tizenkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által a
gyermekvédelmi szakellátást érintő együttműködési megállapodás megkötésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében megjelent
Dudás Péter r. alezredest, bűnmegelőzési osztályvezetőt. Kérte, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Dudás Péter r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető köszöntött minden jelenlévőt a
főkapitányság vezetése, különösen dr. Vereckei Csaba ezredes nevében, aki jelen
pillanatban Kínában tartózkodik egy küldöttséggel. Hozzászólásában elmondta, hogy
nem szakmai dolgokról fog beszélni, hiszen a közgyűlés már döntött abban, hogy egy
egységes gyermekvédelmi intézményrendszert hoznak létre Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Aki ebben hajlandó részt venni, kiszakítva a családból, - a gyermeket, ki
kell szakítani, ki kell venni - az megtalálja akár gazdaságilag, akár szakmailag azt
tevékenységet, illetve azt a folyamatot, amely elősegíti az ő nevelését. Amiről itt most
szó van, az nem más, mint aki ebben nem akar részt venni, egy be nem határolható, de
azért meghatározható, kb. olyan 100 főnyi személyről van szó, kiskorúról, mely
valahol a rendszerben van, de sem az intézményben, sem a rendőrségen, illetve e
kettőben valahol pár percre megjelenik. Ahogy Dr. Kovács János főjegyző fogalmazott
a levélben, melyben főkapitány úrnak megküldte ezt az anyagot, hogy példaértékű és
egyedülálló, súlyos kompromisszumok születtek, melyek alapján a két szervezet az
intézményrendszerében megtalálja azt a közös pontot, amelyben ezt a problémát
kezelhetik úgy, hogy minél kevesebb költség legyen és egyáltalán működőképes
legyen az intézményrendszer, akár a rendőrségen belül, akár a gyermekvédelmi
intézmények területén is. Az, hogy példaértékű és egyedülálló, ez most itt hangzott el,
ők ehhez csatlakoznak szívvel-lélekkel, plussz azt is megteszik, hogy augusztus hónap
végén elektronikus bűnmegelőzési rendszerükön keresztül, - amennyiben elfogadják,
és e megállapodás aláírásra kerül, - amikor a közigazgatásba mindenki visszatér,
Magyarország összes települési és megyei önkormányzatának megküldik, illetve
rendőrkapitányságának. Tanuljanak, illetve alkalmazzák ezt a módszert, amit
szeretnének itt most bevezetni. A főkapitányság vezetése nevében köszönetét fejezte ki
annak a szakembergárdának, mely a megállapodás kidolgozásában részt vett, illetve a
továbbiakban is a folyamatokban aktív szerepet fog vállalni. Külön köszönetet
mondott Dr. Jakó Ildikó főosztályvezetőnek, Lukácsné Juhász Mária
intézményvezetőnek és a szakreferensnek, Bagó Lászlónénak, akik sok munkát
végeztek és fognak még ezen a területen.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Dudás Péter r. alezredesnek a
szóbeli kiegészítését. Elmondta, hogy úgy gondolják, ez a megoldás segíthet - hiszen
azok a gyermekek, akik a felügyeletük alatt lévő és a Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő intézményekben vannak, időnként elszöknek - ezeknek a
gyerekeknek, hogy ne kerüljenek a bűnmegelőzés útjára, ahol
büntetésben
részesülhetnek. Ebben szeretnék őket támogatni, vagy megértetni velük, illetve ha már
arra az útra léptek, akkor megakadályozni, hogy eljussanak addig a végzetes pillanatig.
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. Elmondta,
hogy ez a megállapodás most még jogilag nem létezik, míg el nem fogadja a
közgyűlés és utána aláírják a felhatalmazottak. Eddig is az együttműködés a
gyermekvédelem, illetve a rendőrség között korrekt volt és igazából azt kell mondani,
hogy a segítő szándékkal, illetve a feladat ellátásából adódó kötelezettségérzettel
végezte mindenki a munkáját. Úgy gondolják, hogy ezt tudják még egy picit
megerősíteni és ahogy Dudás Péter r. alezredes elmondta, esetleg másoknak ily
értelemben felmutatni, hogy mit jelenthet ez az előterjesztés elfogadása, és mit
jelenthet majd a gyerekeknek a részére, hiszen a legfontosabb mégis az egész
rendszerben, - bármennyire is az együttműködés kimutatás fontos dolog, - de hogy
kikért teszik.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
67/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság által a gyermekvédelmi szakellátást érintő
együttműködési megállapodás megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
által a gyermekvédelmi szakellátást érintő együttműködési megállapodás megkötésére
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság között gyermekvédelmi
szakellátást érintő együttműködési megállapodást e határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására,
továbbá felkéri, hogy számoljon be az együttműködés megvalósulásáról.
Felelős:
Határidő:

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

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az együttműködési megállapodásban
foglaltak végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Lukácsné Juhász Mária, az intézmény igazgatója
azonnal, illetve folyamatosan

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatja az
elképzelést, megköszönte az eddigieket, és elmondta, remélik, a megállapodás
aláírásával még egy picivel jobb szintre tudják emelni az együttműködést. További jó
munkát kívánt ebben addig is, amíg a szerződés nem köttetik meg, és további
együttműködést kért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Tizenharmadik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények területi ellátási
kötelezettségének módosítására vonatkozóan tett intézkedésekről
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, a tájékoztató
elkészítését és postázását követően az előterjesztés tartalmát érintően két lényeges
változás történt, melyet a közgyűlés tagjai részére kiosztott előterjesztői kiegészítés
tartalmaz. Ezen előterjesztés megküldése és a mai közgyűlés között történtek bizonyos
lépések, amelyek azt mutatják, hogy a Megyei Önkormányzat által felvetett dolgok
jogosak voltak. Újabb elképzeléseket kell előhoznia a leosztásban résztvevőnek, tehát
az Egészségbiztosítással és a Tisztiorvosi Hivatallal kapcsolatos észrevételeiket
díjazták. Vitatott kérdés ez, egy régóta működő rendszernek a felbomlása óhatatlanul
hoz olyan döntéseket, amelyek nem fogják tudni a településeknek a lakóit szolgálni.
Ebben azt gondolja, hogy előbb-utóbb a racionális döntések megszületnek, most
mintha ez nem teljesen így történt volna. Erre vonatkozik az előterjesztői kiegészítés.
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Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
68/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő egészségügyi intézmények területi ellátási kötelezettségének módosítására
vonatkozóan tett intézkedésekről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények területi ellátási
kötelezettségének módosítására vonatkozóan tett intézkedésekről szóló tájékoztatót és
az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a folyamatban lévő ügyek lezárását követően
adjon tájékoztatást a települési önkormányzatok kezdeményezéseinek
eredményéről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen, illetőleg 2010. június 30.

Tizennegyedik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte Dr. Kovács János főjegyzőt, hogy
van-e szóbeli előterjesztése az anyaghoz. Nem volt. Ezt követően a közgyűlés tagjait
kérdezte arról, hogy kinek van kérdése. Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy ez az
áttekintés meghozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. De ebben a
folyamatban nyilván bizottság által támogatott szakmai határozatok is érdekesek
lehetnek. Konkrét kérdést tett fel Dr. Kovács János főjegyzőnek, miszerint elmúlt év
végén egy olyan együttműködési megállapodás javaslat került a szakbizottság,
Egészségügyi Bizottság elé, amiben pszichiátriai rehabilitációs ágyak, illetve
belgyógyászati ágyak cseréjére tesz kezdeményezést a Megyei Kórház, illetve egy
ilyenfajta megállapodás megkötésére Miskolc Megyei Jogú Várossal. Múlt év végén a
szakbizottság ezt tárgyalta és egyhangú szavazással támogatta ezt a cserét. Azt
követően ez nem került napirendre, munkatervbe nem került felvételre, tulajdonképpen
innentől kezdve ezzel a kérdéssel a Megyei Közgyűlés nem foglalkozott. Mivel nem
került elő, Miskolc Megyei Jogú Város területért felelős alpolgármestere közvetlenül
kereste a Megyei Önkormányzatot, hogy nézzék meg, mi ennek az előterjesztésnek a
sorsa. Éppen ezért kérdezte Dr. Kovács János főjegyzőt, hogy ha bekerült ez az
előterjesztés a szakbizottság elé, a szakbizottság tárgyalta, akkor ez miért nem került
közgyűlés elé, mi az oka, hogy mai napig is, egyébként a miskolci fél kéri ezt a
tárgyalást, de valami oknál fogva napirendre sem került.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van még kérdése. Nem volt. Felkérte Dr. Kovács János főjegyzőt, hogy a feltett
kérdésre adja meg a választ.
Dr. Kovács János főjegyző hozzászólásában elmondta, hogy erre a kérdésre most
ezen a közgyűlésen nem fog tudni választ adni, nem mintha valami titkolnivaló lenne
ebben, hanem egyszerűen úgy gondolja, hogy az elmúlt időszak közgyűlési felvetéseit
és levelezéseit meg kell vizsgálni e tekintetben, hogy a válasz megadható legyen. Erre
15 napon belül választ ad Kormos Dénes frakcióvezetőnek. Elmondta, hogy úgy
emlékszik, hogy azok a megállapodások a Megyei Jogú Várossal, amelyek a
közgyűlés vezetésének a szándékát jelentették, megszülettek, hogy ennek milyen
visszacsatolása volt a közgyűlés felé, vagy a bizottságok felé, azt most nem tudja
elmondani kronológiailag, de meg fogja az írásos válaszban adni Kormos Dénes
frakcióvezetőnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, korábban a
Megyei Kórház működésével kapcsolatban a Megyei Közgyűlés részéről született egy
határozat a Megyei Kórház területén működő sterilizáló üzemeltetésére, az ezzel
kapcsolatos fejlesztésre, mert látszott, hogy mintegy egy milliárd forintos fejlesztésre
van szükség ahhoz, hogy ez a sterilizáló megnyugtató módon a megfelelő
paraméterekkel működjön és ez a közgyűlés által elfogadott határozat azon túlmenően,
hogy ezt a fajta fejlesztést behozta volna a rendszerbe egyúttal vállalt volna egy térségi
ellátást is, egy tágabb körzetben a kórházak számára a sterilizálási feladatok ellátását
elvégezte volna. Ez létező, ilyen közgyűlési határozat és döntés van. Jelezték ezt
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korábban is, hogy áttekintve a „Csillagpont” Kórház beruházását, nyilván látszik, hogy
bizonyosfajta költségtartalmak változtak. Ebben a beruházási programban a
sterilizálónak a felújítására, működtetésére vagy fejlesztésére vonatkozó rész nem
szerepel, illetve korábban egy sajtó válaszában a közgyűlés elnöke jelezte azt, hogy
talán ebbe beilleszthető módon ez majd megoldható. De nem oldható meg a pályázat
jelenlegi struktúrája és formája szerint, igazán erre forrás nincsen. Kérdésük az volt,
hogy miért nem került napirendre ez a kérdés, miért nem foglalkoztak vele.
Pro-kontra lehet ezzel nyilván érveket felsorolni, hogy milyen módon oldható meg és
ebben a helyzetben ennek a kérdésnek szakmailag és fenntartható módon való
rendezésére milyen lehetőséget lát a Megyei Közgyűlés vezetése.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van még kérdése. Nem volt. Kormos Dénes frakcióvezető kérdésére adott
válaszában elmondta, akkor is úgy gondolták, hogy arra saját forrás nem volt a Megyei
Önkormányzatnak. Mivel saját forrásaik nem álltak rendelkezésre, hogy egy önálló
beruházást el tudjanak végezni, ezért külső segítséget kellett volna igénybe venni és
egyelőre ezzel nem éltek, mert azt gondolják, hogy megpróbálják a tiszta viszonyokat
megtartani. Tegnap kihelyezett Egészségügyi Bizottsági ülés volt itt a Megyeházán,
ahol Vojnik Mária államtitkár mondta, hogy a Kormány előtt van a pólus program
döntésével kapcsolatos előterjesztés. Megvárják ennek a pályázati rendszernek a végét
és aztán el kell dönteniük, hogy a napi működést akadályozza, lehetetlenné teszi, vagy
meg tudják oldani ezt a kérdést a kórház vezetésével való egyeztetés után és aztán el
kell dönteniük, hogy ezt a kérdést továbbra is érvényesnek tartják, amit döntött a
közgyűlés, vagy pedig valami más megoldás szerint kell továbbmenniük. Kormos
Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője elmondta, hogy ezt hellyel-közzel érti is, de
egy közgyűlésnek van egy normális működési menete. Ha három évvel ezelőtt születik
egy határozat, döntés, a közgyűlés többsége megszavazza, ebben a döntésben ott
vannak határidők és felelősök, ennek a határideje lejár. Nyilvánvalóan ezt elfogadja,
hogy menetközben megjelenhetnek olyan körülmények, amelyek átértékelik a korábbi
döntést, volt már ilyen, máskor is, erről szól a határozat módosítása című fejezet.
Ennek ez a módja, de az nem módja, hogy elgondoltak valamit, de most ebbe az
irányba nem akarnak menni. Egyébként látható módon tudják, hogy forrásuk nekik
maguknak nincsen, hogy ilyen nagyságrendben ezt odaillesszék. Látszik, hogy ebből a
pályázati projektből ez kimaradt. Most az látszik, hogy a különböző módosítási
lehetőségek sem teszik lehetővé, hogy beletegyék, örül neki, hogy nyilván minden
egyéb megoldást keres a kórház és a megye vezetése, hogy ez rendeződjön, ez korrekt,
ezzel nincs baja, de ezt a gyakorlatot ne vezessék be, különösen mikor lejárt határidejű
döntéseket vizsgálnak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva elmondta, hogy ezt a határozatot a
közgyűlésnek vissza kell vonnia. Ezt követően Dr. Sója Szabolcs alelnöknek adta át a
szót.
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Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke hozzászólásában elmondta, hogy mindig hisz
és bízik abban, hogy valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Kutat szerettek volna fúrni
a kórház udvarán, azért, mert Miskolcon ott a víz tisztasága nem megfelelő volt.
Megkérdezte Kormos Dénest, mint országgyűlési képviselőt, hogy 2007. és
2008-ban az Európai Parlament által biztosított, Magyarország részére lehívható
összegnek hány százalékát hívta le a Kormány, mert erre számítottak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke jelezte, hogy Dr. Csiba Gábor és Kormos Dénes
képviselők kértek szót. Először Dr. Csiba Gábor képviselőnek adta át a szót.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy ezt a sterilizálót
úgy látja, mindenki a szívén viseli és ezt megköszönte, mert ez valóban problémája a
kórháznak. Amikor az a döntés született 2006-ban, hogy nézzék meg azt, hogy van-e
lehetőség külső üzemeltető által felújításra és üzemeltetésre, akkor reálisnak tűntek az
ajánlatok alapján a lehetőségek. Utána újabb ajánlatokat kértek be az eljárást
előkészítendő és olyan összegeket ajánlottak azok a cégek, amelyek egyáltalán ilyet
meg tudnak valósítani vagy európai referenciáik vannak, hogy az a módszer biztosan
nem volt alkalmas arra, hogy megvalósuljon ez. Ugyanakkor szinte ezzel
párhuzamosan, amikor ez a dolog megtörtént, akkor vetődött fel ez az Európai Uniós
pályázat, amit most „Csillagpont” pályázatnak hívnak. Ennek volt egy bővített összegű
változata és abban szerepelt a központi sterilizáló, mint szándék, hogy megvalósítsák,
de ez eredetileg 33 milliárdos volt és most leolvadt 11,1 milliárdosra ez is nagyon
nagy pénz, csak nagyon sok minden nem fért bele, többek között a sterilizáló sem. A
most, 2009. június 30-án beadandó „Csillagpont” pályázatnak foglalkozik egy része a
központi sterilizálóval, hiszen a teljes kórházra kiterjedő tanulmányt kell, illetve kellett
készíteni. Arról szól az egész, hogy a jelenlegi központi sterilizáló a majdani
igénybevételhez kapacitás szempontjából elegendő. Nem arról van szó, hogy azt a
mennyiséget, ami a majdani működéshez szükséges nem tudja sterilizálni, hanem arról
van szó, hogy a készülékei, az eszközei egy folyamatos elavulásban vannak és ezeket
ki kellene cserélni akkorra vagy a körüli időpontra, amikorra elkészül ez a
„Csillagpont” és van egy másik kifogás vele szemben, hogy nem megfelelő
alapterületű, mert ez is egy ilyen minimumfeltétel. Az alapterületre meg van a javaslat,
hogy hogy fog az alapterülete megnőni pontosan az eddigi tanulmányok alapján,
illetve ennek a gépcserének lenne egy szükséglete. Meg fog jelenni valószínűleg az év
utóján egy úgynevezett struktúraváltási pályázat, ez egy uniós pályázat, ez az amiben
esetleg lehetőség nyílna arra, hogy bele lehetne elméletben helyezni a központi
sterilizáló felújítási vagy gépcsere igényét és akkor meg tudna valósulni az az igény,
ami szükségeltetik. Ez az ami most gondolatban van. Ugyanakkor megjelent egy
társaság, pontosan a kazincbarcikai kórházat üzemeltető társaság, hogy a
kazincbarcikai kórháznak nagy a kubatúrája, ott elférne egy olyan sterilizáló központ,
amely a térséget ki tudná szolgálni és nem is lenne szükség, mondjuk a kórházakban
saját sterilizálóra. Van egy ilyen gondolat is, de ezekkel egyetlenegyszer találkozott,
elmondták a szándékukat, de azóta sem látták őket többet, nem tudja, hogy ez az ügy
hol tart. Ha árban, munkában, feladatban megfelelő, akkor nem rossz az ötlet, bár 17
km-ről tényleg komoly logisztikával lehet a műtétekhez leszállítani az eszközöket.
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Leginkább azért mégiscsak abban kell majd gondolkodni, hogy ez az ősz utóján
megjelenő struktúra váltási pályázat milyen lehetőséget biztosít a saját erős
beruházáshoz.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy ez a szakmai rész volt,
amit elmondott Dr. Csiba Gábor főigazgató. Kormos Dénes frakcióvezető felvetése az
eljárásrendre vonatkozott. Kormos Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője elmondta, hogy megörült, amikor Dr. Sója
Szabolcs alelnök szólásra jelentkezett, mint az egészségügyért felelős vezetője a
Megyei Önkormányzatnak. Új információhoz is jutottak, miszerint kútfúrási
elképzelés van a Megyei Kórház területén, ami biztosan nagyon jó és megalapozott,
ilyen előterjesztéssel még nem találkoztak, de feltehetően majd alelnök úr
támogatásával kapcsolatban ezt látják. Dr. Sója Szabolcs alelnöknek szólva elmondta,
hogy a kérdésre nem kapott választ, igazgató úr elmondott szavaiból az látszik, hogy
keresi a megoldást, hogy a struktúraváltás egy ilyen jellegű dolgot jelent-e, abban nem
biztos, feltehetően még tovább kell keresni ezt a megoldást. Ha jól emlékszik tegnap
ülésezett itt a Parlament Egészségügyi Bizottsága és a régióban nem papíron, hanem
20 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztés, gyakorlatilag lekötött egészségügyi
fejlesztés van, ami igen nagy a korábbiakhoz képest. Úgy gondolja, hogy Dr. Sója
Szabolcs alelnök rendkívül szerencsés helyzetben van, hogy olyan területet irányíthat a
megyei önkormányzatban, ahol regionális szinten igen komoly fejlesztési forrásokat
sikerült idehozni, amiben nyilvánvalóan benne vannak azok a pályázatok, jó
pályázatok, amelyeket a Megyei Önkormányzat és a települések benyújtottak, ezt
kezeljék a helyén. Dr. Csiba Gábor főigazgatónak a gondolkodását megköszönte,
remélhetőleg találnak megoldást, ebben nyilván ők is partnerek. Ami pedig az eredeti,
az eljárási rendre vonatkozik, arra kérik a közgyűlés elnökét, hogy ne legyen
gyakorlat, mert ha ezek az alternatívák felmerültek, amit igazgató úr mondott, akkor
annyi az egész, hogy visszavonják és ebbe az irányba mennek tovább és kész,
működik a dolog. Részükről nem kívántak tovább vitatkozni ezen a kérdésen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy természetesen sok minden már
elhangzott szakmai kérdésként, megoldották, megoldják. Ez egy 2006. júniusi döntés
volt. Vannak itt azért döntések, amire azt kell mondani, hogy a megalapozottságát meg
lehet kérdőjelezni. A 2006. júniusi határozat nem került végrehajtásra, jelezni kell a
testületnek, a visszavonását meg fogják tenni. A szakmai kérdésekben való
konzultációkat hasznosnak tartja, de azt gondolja, hogy ez itt kicsit kevés a lehetőségre
való kibontásra. Mindannyiuk öröme, az aktuális vezetéstől függetlenül, hogy
fejlesztések vannak. Bármi, ami idekerült az nagyon jó. A legfontosabb
mindannyiuknak, és ez is egy régi önkormányzati döntés volt, a „Csillagpont”, ami
egy folyamat, ami most már második ciklusra áthúzódik. Az eljárásjogra vonatkozó
észrevételt tudomásul veszi. Mivel a közgyűlés tagjai nem tettek fel további kérdést és
nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így szavazásra
bocsájtotta azt.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 9 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
69/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tizenötödik napirend: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a fővárosi és megyei
közoktatási közalapítványok szakmai tevékenységének támogatására biztosított
költségvetési előirányzat csökkentése miatt
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez az az alapítvány, ami szép
pályát futott be évek óta, sajnálatos módon, most fogy a pénz körülötte, egyre
kevesebb forrás áll rendelkezésre ezen döntésben résztvevőknek. Természetesen
tudják, hogy bizonyos fokú átalakulása történt a fejlesztéspolitikának, hiszen uniós
források léptek be azóta, mióta megalapították ezen közalapítványokat. Azt gondolják,
hogy hasznos, jó és az intézményfenntartó önkormányzatoknak, illetve iskoláknak ez
egy olyan lehetőséget adott, amelyben az önkormányzat forráshiánya mellett is volt
mód, lehetőség fejleszteni eszközöket, beleértve a padokat, székeket és a legjobb
bemutatóeszközöket is. Ezért gondolták, hogy szót kellene emelni, hiszen minden évi
költségvetésénél csökken és ez nem csak egy kicsivel, hanem nagyon, oly mértékűen,
hogy 50%-osra csökkent egyik évről a másikra ez a forrás, ez a felosztás.
Lassan-lassan okafogyottá válik egy ilyen közalapítvány működése, de ezt nem
mondják ki, olyan sorsa lesz, mint a megyei területfejlesztési tanácsoknak,
utógondozó, ápoló jellege van az egésznek. Ez az indoka az előterjesztésnek.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a
közgyűlésnek.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a bizottság elnökeit kérdezte, hogy kinek van
még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Budai Erzsébetnek,
az Oktatási és Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
ahogyan azt elnök úr is elmondta, nagyon fontos alapítványról van szó, annyit tett még
hozzá, hogy amikor a közoktatási közalapítványokat valamikor létrehozták, akkor
bizonyos közoktatási feladatoknak, szakmai feladatoknak a finanszírozási formáit,
korábbi finanszírozási formáit megszüntették. Olyan feladatot látott el ez a
közalapítvány, amire máshonnan nem volt forrás, és kellene, hogy ellásson a
továbbiakban is és emellett lehetőség nyílt a megyei fejlesztési tervben
megfogalmazott helyi sajátosságokat figyelembevevő közoktatási folyamatok
generálására és ennek a közalapítványnak a segítségével jelentős eredmények is
születtek ezekben a folyamatokban. Gyakorlatilag az a 42 milliós keretösszeg, ami az
idei költségvetésben rendelkezésre áll, az ezeket a folyamatokat most megakasztotta,
tehát nem tudták továbbvinni azt az elképzelt szakmai munkát, ami jelentős
fejlesztéseket tett lehetővé, szakmai szempontból. Ha ez tovább csökken, gyakorlatilag
olyan kötelezően előírt feladatok ellátása is veszélybe fog kerülni, amire nincsen más
forrás. Amikor elindult már a tavalyi évben is ez a csökkenés, akkor arra voltak
ígéretek, hogy más forrásokból ezekre a szakmai programokra majd lehetőség lesz. De
igazándiból nem indultak el ezek a más források. A minisztériumi különböző pályázati
kiírások nem ilyen típusú feladatokra születnek és az európai uniós pályázati kiírások
is nagyobb részt nem ilyen típusú feladatokra születtek meg. Lesz egy sor kérdés, ami
sehonnan máshonnan nem lesz pótolható, ami azt jelenti, ha pl. a jövő évben, ahogy
elnök úr célzott rá, elsorvasztása történik a közalapítványoknak, egyáltalában nem lesz
forrás, vagy valamilyen adminisztratív eszközzel esetleg megszüntetik a
közalapítványokat, ez éppen a Megyei Önkormányzat feladatellátásában újabb plussz
teherként fog jelentkezni, mert kötelező oktatási feladatokat is a hiány terhére - hiszen
már nem áll sehol számukra forrás rendelkezésre, - kell majd megvalósítani. Nagyon
jelentős és jó lenne, ha ehhez a többi megye is csatlakozna, hogy a figyelmet erre
ráirányítsák. Mindannyian a szakmai bizottságban egyetértettek abban, hogy szükség
van ezekre az alapítványokra.
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, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
70/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
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Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok
szakmai tevékenysége támogatására biztosított költségvetési előirányzat csökkentése
miatt
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a fővárosi és megyei
közoktatási közalapítványok szakmai tevékenysége támogatására biztosított
költségvetési előirányzat csökkentésével kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában
biztosított felterjesztési jogával élve, felkéri Oszkó Péter pénzügyminiszter urat,
hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésére vonatkozó törvény
módosítása során, - az elmúlt évek és a jelen időszak folyamatos csökkentése
korrekciójaként - tegyen javaslatot olyan mértékű költségvetési előirányzat
emelésre, illetve támogatásra, amely a fővárosi és megyei közoktatási
közalapítványoknak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által előírt
feladatainak ellátását biztosítja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az intézkedést kezdeményező határozatot a
pénzügyminiszter részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2009. június 30.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a felterjesztési
joggal való élést és a határozati javaslatot, amely a megyei és fővárosi közoktatási
közalapítványok szakmai tevékenységével kapcsolatos, elfogadta.

Tizenhatodik napirend: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a külföldi tulajdonú
felsőoktatási intézmények létesítéséről szóló törvényjavaslat országgyűlési
tárgysorozatba vétele ellen
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke előterjesztői módosítást terjesztett elő, amely
szerint az eredeti határozati javaslat helyébe a közgyűlés tagjai részére kiosztásra
került módosítás szerinti határozati javaslat kerülne, mely szerint az időközben már
tárgysorozatba vett T/9329. számú törvényjavaslatot a szakminiszter ne támogassa és
kezdeményezze, hogy azt az előterjesztők vonják vissza. Ezt szeretnék majd az
illetékes miniszterhez eljuttatni.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság tárgyalta.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének, majd Budai
Erzsébetnek, az Oktatási és Sport Bizottság elnökének, és ezt követően Dr. Szabó
Csabának, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk
mindkét formájában tárgyalta az előterjesztést, 2009. június 18-án tárgyalta az eredetit.
Ezzel most nem tudnak mit kezdeni, ezért a mai napon az új, módosított előterjesztést
ismételten tárgyalták. Ezen előterjesztést és határozati javaslatot 4 igen és 4 nem
mellett nem javasolják támogatásra. Az eredeti határozati javaslatot 6 igen és 5
tartózkodás mellett javasolta a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
hogy ebben egy kicsit nagyobb vita alakult ki a bizottság tagjai között. Nem is magát
az elvet vitatva, hanem különböző formai okokból volt ez a vita. Végül is a szavazás
eredménye: 7 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadásra javasolták a
felterjesztést a közgyűlésnek.
Dr. Szabó Csaba a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy
hasonlóképpen bizottságukban is a szövegezési problémák vetődtek fel, illetve, hogy
túlhaladott már a szövegezés. Végül is arról szavaztak, hogy ilyen tartalommal éljen a
közgyűlés a felterjesztés jogával, kifogásolja ezt a tényt, amelyet az előterjesztés
tartalmaz és ennek megfelelőképpen 9 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 2
tartózkodás mellett támogatta a bizottság.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait és a frakcióvezetőket
kérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kormos
Dénes frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy ez már
jobb, mint az eredeti. Az eredeti az sajnos légüres térben mozgott. De amiért azt
mondták, hogy tartózkodnak az eredetinél az abból adódott, hogy nyilvánvalóan a
Megyei Önkormányzatnak ilyen jellegű feladata nincs, de mint egy területi
önkormányzatnak feladata és kötelessége a térségben működő felsőoktatási
intézményekkel együttműködni, az ő érdekeikkel kapcsolatban kialakítani az
állásfoglalását. Első körben úgy gondolták, hogy helyénvaló egy ilyen jellegű
megközelítés egy megyei önkormányzatnak a térség és általában a felsősoktatással
kapcsolatban. Már elhangzott, hogy a Parlamentben a nevezett törvényjavaslat
módosítások utáni végszavazás előtt állt, már a módosító indítványokról is döntött a
ház. Ami miatt a második sem sokkal jobb, mint az első, csak pontosabb. Ez azért van,
mert abban mindenki egyetért, hogy Magyarországon megfelelő szakmai feltételek
nélkül, minőségi követelmények nélkül felsőoktatási intézményt bejegyezni és indítani
ne lehessen. Ne lehessen a magyar felsősoktatási intézmények, ha úgy tetszik piacát,
mozgásterét csökkenteni, adott esetben nem egyértelmű garanciákkal, nem egyértelmű
tartalmakkal rendelkező diplomák esetében. Egy ilyen jellegű kiterjesztés senkinek
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nem érdeke. A módosító indítvány és az egész folyamat tulajdonképpen arról szól,
hogy a jelenleg érvényes felsőoktatási törvény mellékletében két ilyen jellegű,
nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmény van Magyarországon az egyik a CEU, a
Közép Európai Egyetem, illetve a másik az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű
Egyetem. Közép Európai Egyetemnek a megtartása Magyarország területén sok
szempontból lehet hasznos és eredményes. Maga a törvényjavaslat módosítása azt
jelenti, hogy gyakorlatilag a nemzetközi jellegű felsősoktatási intézményeknél az
OECD és az Európai Unió tagállamaiban elfogadott tudományos minősítéssel lehessen
oktatni, mert a minőségi követelményeknél a magyar akkreditációs feltétel mellett
elfogadja a nemzetközit. Majd a módosítással bekerült egy olyan feltétel és itt érdemes
ezt megfigyelni elég pontosan, hogy új ilyen jellegű intézmény csak akkor jöhet létre,
ha előtte folyamatosan legalább három év magyarországi működéssel rendelkezik. Ez
pedig annyit jelent, hogy amelyik három év működéssel rendelkezik, annak a magyar
akkreditáció szerinti jóváhagyással kell rendelkezni és bizonyos feltételek mellett
válhat csak nemzetközi jellegű felsőfokú intézménnyé. Magyarán szólva, a törvény
jelenlegi helyzetével és módosítást követően nincs lehetőség könnyített feltételekkel
Magyarországon nemzetközi jellegű felsőfokú intézményeket létesíteni, illetve a már
működő kettő esetében gyakorlatilag a minősítési eljárást az oktatásra, az oktatókra
vonatkozó minősítési követelményeket és az oklevél elfogadásának feltételeit
szabályozza. Ebben a formában úgy gondolja, hogy az eredeti aggodalom, az nem áll
fenn, hogy kinyissák „parttalanul” a felsőoktatási piacunkat. Ezzel a védelemmel úgy
gondolja, hogy a működő kettőnek a szabályozása és feltételrendszere lesz egyértelmű
és újabbak csak magyar akkreditációs eljárás megfelelése után létesíthetők, ilyen
szempontból nem tartják már indokoltnak a felterjesztést és ezért nem javasolják a
támogatását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kormos Dénes képviselő, mint parlamenti képviselő ebben, napi és ott
oktatáspolitikával foglalkozóként mondhatta itt a véleményben azokat a plussz
tudásokat, ami nem állt rendelkezésre akkor, amikor ők ezt előterjesztették. A bizalom
az nem túl nagy, vélhetően ez érezhető is az ilyen előterjesztéseknél. Pontosan attól
tartanak, amit Kormos Dénes frakcióvezető mondott, hogy „parttalanul” megnyitják,
ettől való aggodalom volt az, ami miatt már más önkormányzatok - megyei
önkormányzatokról beszél - szintén hasonló felterjesztéssel éltek. Az eredmény az
vélhetően annyi lesz, hogy szóltak és mégis megcsinálják. Azt reméli, hogy mindettől
függetlenül az lesz, amit Kormos Dénes frakcióvezető mondott, és ha ez így valósul
meg, akkor legyen eggyel több felesleges aggodalmuk, de tart tőle, hogy ez az eredeti
szándékból nem így indult, de látva a tiltakozásokat lehet, hogy naív, hogy azt
gondolja, hogy befolyásolhatók még a döntések, de látható, hogy valami
módosulásokat beleépítettek.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 29 igen, 15 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
az előterjesztői módosítással együtt a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
71/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása külföldi tulajdonú felsőoktatási intézmények
létesítéséről szóló törvényjavaslat visszavonásának kezdeményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta „a felterjesztési jog
gyakorlása külföldi tulajdonú felsőoktatási intézmények létesítéséről szóló
törvényjavaslat visszavonásának kezdeményezése” tárgyú javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában
biztosított felterjesztési jogával élve, felkéri az oktatási és kulturális minisztert,
hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
T/9329. számú törvényjavaslatot, mint szakminiszter ne támogassa és
kezdeményezze, hogy azt az előterjesztők vonják vissza.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az intézkedést kezdeményező határozatot az
oktatási és kulturális miniszter részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizenhetedik napirend: Javaslat Szikszó Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagának véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ezek az előterjesztések rendre
közgyűlésről közgyűlésre a különböző települési önkormányzati előterjesztésekként itt
szerepelnek a közgyűlés tagjai előtt.
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 nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
72/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója
felülvizsgálati munkaanyagának véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szikszó Város
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja össze:
A Koncepció kitér a város főbb társadalmi, gazdasági jellemzőiben végbement
változásokra, a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség helyzetére, ez utóbbira
kistérségi szinten is. Részletezi a pénzbeli és természetbeni ellátások alakulását, az
azokban részesülők számát, az egyes támogatásokra felhasznált összegeket.
Rögzíti, hogy a város – a Szikszói Városi Óvoda, Alapszolgáltatási központ és
Védőnői Szolgálat integrált intézmény által – eleget tesz törvényi kötelezettségének,
biztosítja mindazon ellátási formát, melyet a törvény a 3000 főnél nagyobb lélekszámú
települések számára kötelező feladatként előír. Utal a biztosított ellátások személyi és
tárgyi feltételeire. Szót ejt a város szociális ellátásában aktívan részt vevő társadalmi
szervezetekről, egyházakról.
A szolgáltatások működtetési, finanszírozási feladataival kapcsolatosan célul tűzi ki a
ráfordítások és források harmonizálását, a hatékonyság növelését. Javaslatot tesz az
ellátórendszer változó igényekhez történő igazítására, fejlesztési irányaira
célcsoportonként, melynek megvalósítására ütemtervet állít fel. Feladatként
fogalmazza meg többek között bölcsőde, családi napközi, idősek bentlakásos
intézménye, szenvedélybetegekkel foglalkozó rehabilitációs központ létrehozását,
valamint a fogyatékkal élő személyek nappali foglalkoztatásának megszervezését. A
fejlesztések kivitelezését nagyobbrészt állami és pályázati pénzből, illetve – a
pénzügyi lehetőségek függvényében – helyi forrásból szándékozik biztosítani.
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Fentiekre tekintettel a koncepció felülvizsgálatának munkaanyaga összességében
eleget tesz a vele szemben támasztott követelményeknek, a megyei
szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában pedig illeszkedési problémát nem
vet fel. Megfontolásra javasolt ugyanakkor az idősek bentlakásos otthona létrehozására
vonatkozó elképzelés.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
azonnal

Tizennyolcadik napirend: Javaslat a Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság
társasági szerződésének módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a közgyűlés tagjai előtt is
ismert, hogy a nonprofit gazdasági társasággá való átalakulás, mint kötelezettség
szerepel.
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 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
73/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerződésének
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolc-Kassa Régióért
Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy (többek között) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat alapításával működő Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság
nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át.
2. A közgyűlés elfogadja a határozati javaslat mellékletét képező Miskolc-Kassa
(Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizenkilencedik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításáról

Megyei

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte az előterjesztőt, Dr. Kovács János
főjegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt.
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és
valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a bizottság elnökeit kérdezte, hogy kinek van
még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Budai Erzsébetnek,
az Oktatási és Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
hogy úgy gondolja a bizottságuk, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, ezért szeretné
elmondani, amik ott elhangzottak. Először a bizottság nevében megköszönte, hogy van
ilyen tájékoztató és látják a pályázati aktivitását a Megyei Önkormányzatnak.
Dícsérőleg hangzott el, hogy nagyon sokat tesznek a megye intézményei a forrás
bővítések lehetőségére és ez rendkívül fontos. Viszont elhangzott az is, hogy borzasztó
sok nehézséget okoz, ezeknek az uniós pályázatoknak az elnyerése. Rendkívül túl
bürokratizált az egész rendszer, hónapokat, féléveket, éveket csúsznak az elbírálási
folyamatok. Ezeknek a pénzeknek az elköltése határidőhöz kötött, tehát a pályázók
adott esetben olyan helyzetbe is kerülhetnek, hogy az elnyert pályázati forrás
végrehajtására már nem áll annyi idő rendelkezésre, hogy ezek a szakmai programok
valóban úgy valósuljanak meg, ahogy a leghatékonyabban eredményesek tudnak lenni.
Nagyon sok nehézséget okoz a pályázóknak ez a bürokratikus rendszer, ahogyan
ezeknek a pénzeknek az elosztása történik. Valamint fel kell hívni arra is a figyelmet,
hogy nagy áldozatot jelent a Megyei Önkormányzat számára vállalni ezekkel a
jelenlegi feltételekkel, hogy indulhassanak az intézmények a pályázatokon. Hiszen
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nagyon kevés előleg van, azok is késve érkeznek, folyamatában meg kell előlegezni
ezeknek a pályázatoknak a lebonyolítását, tehát éppen azért, hogy fejlődés lehetséges
legyen, maga a megye még külön áldozatot vállal a maga nagyon nehéz pénzügyi
keretei között is, hogy a fejlesztési folyamatokra az intézményeknek legyen
lehetősége. Felmerült az a felvetés, hogy a magyarországi egész NFÜ által koordinált
pályáztatási rendszernek a problémáira adott esetben egy hasonló felterjesztéssel, amit
most kettőt is tárgyalt a Megyei Önkormányzat érdemes lenne foglalkozni és
gyakorolni a felterjesztési jogot, éppen azért, hogy ezeknek a forrásoknak a minél
hatékonyabb és gyorsabb lehívására legyen a jövőben lehetőség. Erre is született
javaslat éppen Kormos Dénes frakcióvezetőtől, hogy még egy ilyen felterjesztést ők is
tudnának támogatni.
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 - 5 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” (TIOP2.2.7/07.2F) című pályázat második fordulójában benyújtandó dokumentum
jóváhagyására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ezt rövidítetten
„Csillagpontnak” szokták a maguk szakzsargonában nevezni. Ez az a pályázati
rendszer, amelyről már itt más napirendi pontokban, ahogy Kormos Dénes
frakcióvezető, illetve Dr. Csiba Gábor képviselő egymással való reagálásaiban is szó
esett. Ez az, ami lassan-lassan a végső stádiumába ér. Ennek megfelelően még újabb
anyagokat, illetve elkötelezettségi kijelentéseket kér a STRAPI-nak nevezett pályázat
lebonyolításban résztvevő szervezet. Előterjesztői kiegészítést terjesztett elő, amely
szerint az „A” határozati javaslat 3. ponttal egészüljön ki. A közgyűlés tagjai részére
az előterjesztői kiegészítés kiosztásra került. A második fordulóban benyújtásra kerülő
végleges pályázati dokumentáció alapján megfogalmazott összefoglaló véleményt az
előterjesztés „A” határozati javaslatának 3. pontjaként az alábbiak szerint javasolta
elfogadni:
3. A megyei önkormányzat tervezett fejlesztésre vonatkozó véleményét a
következőkben foglalja össze:
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A „Csillagpont Kórház” létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt célkitűzései jövőbe mutatóak, illeszkednek
az Európai Unió, valamint a térség egészségügyi stratégiai elképzeléseihez.
A Csillagpont elnevezés a térségi ellátásban a progresszív centrum irányába történő
betegáramlást, az elmúlt évek informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4.1) eredményeként
egy térségi informatikai együttműködés központját, és a felépítendő épület csillag
alakú elrendezését szimbolizálja.
A tervezett fejlesztések fő célja a térség betegellátási rendszerének átalakításával, a
betegutak lényeges lerövidítésével, a korszerű infrastrukturális feltételek
megteremtésével a progresszivitás mértékének növelése, megyei szinten a
párhuzamosságok, a fölösleges kapacitások megszüntetése, ugyanakkor a hatékony
betegellátás biztosítása.
A projekt megvalósulásának további célja a kórház jelenlegi pavilon rendszerének
megszüntetése az energiahatékonyságot növelő tömbösítéssel, valamint a feladatok
centralizálásával mátrix rendszerben működő szakmai egységek létrehozása, és egy új
irányítási forma, ún. divizionális szervezet kialakítása az operatívabb, hatékonyabb
irányítás érdekében a diagnosztikai és gyógyító egységek számára.
Hosszú távú cél a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása,
a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek, valamint egészségi állapotának
növelése.
Az orvosszakmai program elsődlegesen egy funkcionálisan jól működő és
finanszírozható egészségügyi ellátás térségi megvalósítását szolgálja.
A fejlesztési elképzelések – összhangban a pályázati kiírással –
−
a sürgősségi betegellátást (felnőtt és gyermek)
−
a központi diagnosztika létrejöttét
− képalkotó diagnosztika
− központi klinikai diagnosztikai laboratórium
−
a központi műtőegység, központi intenzív- égési sérültek kezelését
−
a perinatális intenzív centrum – szülészet fizikai egységét
−
az onko-sebészet fejlesztését
−
a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítását
−
a cadaver szervdonációt szolgálják.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban az infrastruktúra és az eszközrendszer
korszerűsítését, az informatikai kapcsolatrendszer és a telemedicina feltételeinek
továbbfejlesztését magában foglaló tervezett fejlesztést, mely a térség intézményei
közötti koordináló szerepkör betöltésével, a progresszív ellátás területén kialakítandó
széles partneri együttműködés révén a megye és a régió lakosságának korszerű, magas
szintű egészségügyi szakellátását hivatott szolgálni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Dr. Kovács János főjegyző a határozat megküldéséért
azonnal
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a bizottság elnökeit kérdezte, hogy kinek van
még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Dr. Koleszár
Lajosnak, az Egészségügyi Bizottság elnökének adta át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy örömmel
hallgatták meg a szakbizottsági ülésen Dr. Csiba Gábor igazgató előterjesztését és ő
maga másnap a Parlament Egészségügyi Bizottságának tartott hasonló előterjesztést is
látta. Nagy örömmel szavazták meg, igaz, hogy csak 11,5 milliárd forintról van szó.
Azt gondolja, hogy ha ezt hozzáadják a Mezőkövesdi Reuma Kórházban történt 1,3
milliárdos, az informatikai, regionális, eu-s fejlesztés 1,1 milliárdjához, a térségi
diagnosztikai szűrőcentrum 2 milliárdjához, Gönc, Cigánd, Mezőcsát, Tokaj 1-1
milliárdos fejlesztéséhez és még a Rehabilitációs Szakkórház átalakításában pályázott
eu-s pályázathoz, ha a saját erőt levonják, akkor is 20 milliárd fölött vannak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Kérte, hogy
az „A” határozati javaslatról a 3. ponttal kiegészítetten, szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A.) Határozati javaslat
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott az előterjesztői kiegészítéssel együtt az „A”
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
74/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat
második fordulójában benyújtandó dokumentum jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat második fordulójában
benyújtandó dokumentum jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
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1. A Közgyűlés támogatja és jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház részvételét az „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat második fordulójában.
2. A Közgyűlés igazolja, hogy 2009. évi költségvetésében biztosítja a pályázati projekt
elszámolható költségének 10 %-át kitevő, 1 117 286 514.- forint összegű önrészt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

3. A megyei önkormányzat tervezett fejlesztésre vonatkozó véleményét a
következőkben foglalja össze:
A „Csillagpont Kórház” létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt célkitűzései jövőbe mutatóak, illeszkednek
az Európai Unió, valamint a térség egészségügyi stratégiai elképzeléseihez.
A Csillagpont elnevezés a térségi ellátásban a progresszív centrum irányába történő
betegáramlást, az elmúlt évek informatikai fejlesztése (HEFOP 4.4.1) eredményeként
egy térségi informatikai együttműködés központját, és a felépítendő épület csillag
alakú elrendezését szimbolizálja.
A tervezett fejlesztések fő célja a térség betegellátási rendszerének átalakításával, a
betegutak lényeges lerövidítésével, a korszerű infrastrukturális feltételek
megteremtésével a progresszivitás mértékének növelése, megyei szinten a
párhuzamosságok, a fölösleges kapacitások megszüntetése, ugyanakkor a hatékony
betegellátás biztosítása.
A projekt megvalósulásának további célja a kórház jelenlegi pavilon rendszerének
megszüntetése az energiahatékonyságot növelő tömbösítéssel, valamint a feladatok
centralizálásával mátrix rendszerben működő szakmai egységek létrehozása, és egy új
irányítási forma, ún. divizionális szervezet kialakítása az operatívabb, hatékonyabb
irányítás érdekében a diagnosztikai és gyógyító egységek számára.
Hosszú távú cél a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása,
a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek, valamint egészségi állapotának
növelése.
Az orvosszakmai program elsődlegesen egy funkcionálisan jól működő és
finanszírozható egészségügyi ellátás térségi megvalósítását szolgálja.
A fejlesztési elképzelések – összhangban a pályázati kiírással –
−
a sürgősségi betegellátást (felnőtt és gyermek)
−
a központi diagnosztika létrejöttét
− képalkotó diagnosztika
− központi klinikai diagnosztikai laboratórium
−
a központi műtőegység, központi intenzív- égési sérültek kezelését
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−
−
−
−

a perinatális intenzív centrum – szülészet fizikai egységét
az onko-sebészet fejlesztését
a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítását
a cadaver szervdonációt szolgálják.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban az infrastruktúra és az eszközrendszer
korszerűsítését, az informatikai kapcsolatrendszer és a telemedicina feltételeinek
továbbfejlesztését magában foglaló tervezett fejlesztést, mely a térség intézményei
közötti koordináló szerepkör betöltésével, a progresszív ellátás területén kialakítandó
széles partneri együttműködés révén a megye és a régió lakosságának korszerű, magas
szintű egészségügyi szakellátását hivatott szolgálni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Dr. Kovács János főjegyző a határozat megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a „B” határozati javaslatot
bocsájtotta szavazásra.
B.) Határozati javaslat
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
„B”
határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
75/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat
második fordulójában benyújtandó dokumentum jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat második fordulójában
benyújtandó dokumentum jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Közgyűlés támogatja és jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház részvételét az „Infrastruktúra-fejlesztés az
egészségpólusokban” (TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázat második fordulójában.
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2. A Közgyűlés hozzájárul az„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”
(TIOP-2.2.7/07.2F) című pályázati projekt megvalósítása során megüresedő
szülészet-nőgyógyászati, rehabilitációs, fül-orr-gégészet-szemészeti épületek,
valamint a volt Egészségügyi Szakiskola, Koraszülött-osztály, műszaki bázis
épületeinek
humán funkcióra történő hasznosításához, melyből befolyó
pénzeszközöket az önrész fedezetéül szolgáló pénzügyi konstrukcióba kell
felhasználni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc
azonnal

Huszonegyedik napirend: Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a napirendi pont tárgyalásánál megjelent Fekete
Tibor könyvvizsgálót köszöntötte. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy Fekete
Tibor hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. A Megyei Önkormányzatnak
könyvvizsgálói feladatokat ellátó személyre van szüksége, az elmúlt esztendőben
Fekete Tibor volt az, aki ezt a feladatot elvégezte, illetve az általa képviselt társaság.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
megbízás 2009. május 1-től 2010. április 30-ig, illetve a 2009. évi költségvetési
beszámoló elfogadásáig tart. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és
nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Megkérdezte Fekete
Tibort, hogy van-e hozzáfűznivalója. Nem volt. A határozati javaslatot, amely arról
szól, hogy a Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.-t és ezen belül Fekete Tibor az
elkövetkezendő pénzügyi esztendő végéig megbízzák a könyvvizsgálói feladatokkal,
szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
76/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés
megkötésére.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a könyvvizsgálói feladatok
ellátására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói teendők ellátásával a
Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.-t
bízza meg azzal, hogy a könyvvizsgálatot
Fekete Tibor
bejegyzett könyvvizsgáló végzi.
A megbízás 2009. május 1-től - 2010. április 30-ig, illetve a 2009. évi
költségvetési beszámoló elfogadásáig tart.
A megbízási díj: 240 eFt. + ÁFA /hó.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1.
pontban foglaltak figyelembe vételével a megbízási szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az önkormányzat
következő időszakára is Fekete Tibor látja el a könyvvizsgálói feladatokat. Jó munkát
kívánt, ahogy az eddigiekben is, úgy gondolja, hogy korrekt együttműködés volt a
főosztályuk és az ő cégük között.

Huszonkettedik napirend: Javaslat a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programokra pályázatok benyújtására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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. Arra kérte a
közgyűlést, hogy a határozati javaslatban a különböző hazai forrásokra vonatkozó
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pályázatokban értsen egyet az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium, a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a Putnoki
Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium és a Szikszói
II. Rákóczi Ferenc Kórház pályázataival, a helyi önkormányzati források CÉDE
pályázatában pedig a Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva pályázatával.
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:
77/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programokra
pályázatok benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programokra pályázatok benyújtására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
I.

A Közgyűlés a 2009. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programokra az alábbi pályázatokat nyújtja be:
LEKI pályázat keretében történő felújításokhoz:
1. Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Kollégiumi épület külső nyílászáróinak cseréje, homlokzat
hőszigetelése
bruttó beruházási költség
21.907.319.- Ft
igényelt támogatás
18.621.221.- Ft

utólagos

2. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Külső nyílászárók cseréje, homlokzat utólagos hőszigetelése, fűtési rendszer
korszerűsítése
bruttó beruházási költség
21.829.071.- Ft
igényelt támogatás
18.554.710.- Ft
3. Putnok Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
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Gimnázium toldalék épület külső nyílászáró cseréje, homlokzat utólagos
hőszigetelése, főépületben kazáncsere
bruttó beruházási költség
21.905.800.- Ft
igényelt támogatás
18.619.930.- Ft
4. Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház, a kórház és Vadász patak közötti külső
csapadékcsatorna rekonstrukciója
bruttó beruházási költség
19.121.553.- Ft
igényelt támogatás
16.253.320.- Ft
HÖF-CÉDE pályázat keretében történő felújításhoz:
1. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
külső nyílászárók cseréje
bruttó beruházási költség
21.846.481.- Ft
igényelt támogatás
16.384.860.- Ft
Az 5 db pályázat bruttó bekerülési költsége 106.610.224.- Ft, melyhez az elnyerhető
támogatás 88.434.041.- Ft.
II.

A támogatásban részesülő pályázatokhoz a Közgyűlés az alábbiakban megjelölt
összegű saját forrást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet
4. sz. melléklet 5. sorában szereplő előirányzatból biztosítja.

Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
3.286.098.- Ft
Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
3.274.361.- Ft
Putnok Serényi Béla Gimnázium, Mez. Gazd.-i Szakközépiskola és Koll.
3.285.870.- Ft
Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház
2.868.233.- Ft
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
5.461.621.- Ft
Az 5 db pályázat együttes saját erő szükséglete 18.176.183.- Ft.
III. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 2009. június 2-áig a pályázatokat
készíttesse el és gondoskodjon azok benyújtásáról a Magyar Államkincstár
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Állampénztári Irodájához.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonharmadik napirend: Javaslat együttműködési megállapodás utólagos
elfogadására a Zemplén Projekt megvalósítása céljából
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
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 42 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
78/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás utólagos elfogadása a Zemplén Projekt
megvalósítása céljából
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az együttműködési
megállapodás utólagos elfogadására - a Zemplén Projekt megvalósítása céljából vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés egyetért a jelen határozat mellékletét képező Együttműködési
megállapodásban foglaltakkal, és egyetért annak Közgyűlés elnöke által történt
aláírásával.
2. A Közgyűlés felhívja elnökét, illetőleg Hivatalát, hogy az Együttműködési
megállapodással összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal, illetőleg értelemszerűen
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1., képviselője: Dr. Ódor Ferenc elnök),
másrészről Füzér Község Önkormányzata, mint a „Zemplén projekt”
konzorcium-vezetője (3996 Füzér, Rákóczi út 2., képviselője: Horváth Jenő
polgármester) között az alábbiak szerint:
A megállapodás tárgya: az ÉMOP 2.1.1./A Turisztikai Nagyattrakció fejlesztése című
pályázati felhívásra a konzorcium képviseletében Füzér Község Önkormányzatának
vezetésével benyújtandó „Zemplén projekt” Nagy-Milic Natúrpark – Hegyköz
nagyattrakciós turisztikai termékfejlesztés Füzérradványi kastély, Füzéri Vár,
Füzérkajata, Hollóháza, Pálháza, Pusztafalu helyszíneken című projekt
megvalósítása.
1.

Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy egymást kölcsönösen
támogatva, összhangban a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia második
pillérével, kiemelten kezeljék a legjobb adottságokkal rendelkező turisztikai
termékek fejlesztését: a kulturális-, örökség-, ökoturizmust. Az együttműködés
célja, hogy kapcsolódva Tokaj-Zemplén turisztikai területén és világörökségi
helyszínén lévő turisztikai kínálathoz, biztosítsa a termékfejlesztést, hozzájárulva
ezzel az Észak-magyarországi régió kiaknázatlan adottságainak hasznosításához.

2.

Fentiek érdekében felek együttműködnek a Zemplén projekt megvalósításában
annak érdekében, hogy a kialakított turisztikai termék a Zempléni-Hegyköz Helyi
Turisztikai Desztináció vezértermékévé, és a Tokaj-Zemplén Térségi Turisztikai
Desztináció egyedi vonzerőt biztosító turisztikai nagyattrakciós termékévé
váljon.

3.

A projekt előkészítési, megvalósítási és fenntartási időszakában a felek
egymással kapcsolatot tartanak és együttműködnek.

4.

Felek aláírásukkal igazolják,
megvalósulását támogatják.

hogy

a

projekttervet

megismerték,

és

Miskolc, 2009. május 13.

……………………………
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

…………………………….
Füzér Község
Önkormányzata
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Huszonnegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött
használatba adási szerződés módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az üzleti pozícióinak a
megtartása ezen előterjesztésnek az igazi indítéka, erre vonatkozik az előterjesztés.
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. Szavazásra
bocsájtotta a határozati javaslatot, amely a hasznosítást segítené és olyan
pályázatokban való sikeres szereplést ad, amelyre a vagyonhasznosításban szükség
van.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
79/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés
módosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a tárgyban szereplő előterjesztésben
foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:
1. A miskolci 6942/2 hrsz-on nyilvántartott, a természetben Miskolc, Mindszent tér 1.
szám alatt található 3589 m2 alapterületű földterületen lévő irodaház
hasznosítására, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nemzetközi Kereskedelmi
Központ (ITC) Kft. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat között
1991. július 30-án kötött, többször módosított használatba adási szerződés 5/b.
pontjában megállapított használat időtartamát „határozatlan időre” állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
azonnal
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2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott
tartalommal módosított használatba adási szerződést, valamint szükség szerint a
módosított társasági szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2009. július 31.

Huszonötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház ideggyógyászati /Ideg-Elme/ tömbjének energetikai
felújításához szükséges önerő biztosítására, a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést tagjait arról, hogy az
ún. KEOP, környezet és energia programban való részvételről, illetve pályázatról van
szó az előterjesztésben.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi 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. Ezen
határozati javaslat elfogadásával alkalmat adnak arra, hogy a kórház a KEOP-ban
induljon és az, amely nem fér bele a „Csillagpont” rendszerbe, egyáltalán nem
pályázható onnan, hogy ne saját erőből kelljen, hanem a támogatással és ehhez
biztosítanak saját erőt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
80/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Ideggyógyászati /Ideg-Elme/ tömbjének energetikai felújításához szükséges önerő
biztosítása, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-5.3.0) keretében.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati /Ideg-Elme/ tömbjének
energetikai felújítására, valamint a szükséges önerő biztosítására vonatkozó javaslatot,
és az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a KEOP-5.3.0 pályázati felhívás
keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Ideggyógyászati tömbjének energetikai felújítására vonatkozó pályázatát
készíttesse el, és gondoskodjon annak 2009. szeptember 1. napjáig történő
benyújtásáról.
2. A támogatás elnyerése esetén a Közgyűlés a 143.248.800,- Ft összegű saját forrást
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2009. évi
költségvetésről szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelete 4. sz. melléklet 5. sorában
szereplő előirányzatból biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonhatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
2009. II. félévi munkatervére
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ezen munkaterv ugyanazzal az
alapelvvel készült, amit megfogalmaztak az SzMSz-ben, szeptemberben, azt követően
októberben ünnepi közgyűléssel, majd novemberben és decemberben ül össze a
közgyűlés. Napirendi pontokhoz még mindig hozzá lehet tenni, ez a része nem kőbe
vésett. 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 - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
81/2009. (VI. 25) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkaterve
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2009. II. félévi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a határozati javaslat elfogadása után tájékoztatta
a közgyűlés tagjait arról, hogy 2009. augusztus 19-én 11.00 órakor Széphalomban
kerül sor az augusztus 20-i állami ünnepre vonatkozóan az ünnepi közgyűlés
megtartására, ezt követően 2009. szeptember 10-én tartja soron következő ülését a
közgyűlés. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2009. október 22-i ünnepi közgyűlésen
kerül sor a megye kitüntető díjainak átadására. A kitüntető díjban részesülő
személyekre vonatkozó javaslatok leadásának határideje 2009. július 20. A díjak
odaítélésére a kuratórium javaslatot tesz a kitüntettek személyére a közgyűlés felé.
Erről szeptemberben dönt a közgyűlés.

Huszonhetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen
történő működtetésére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Egészségügyi Bizottság
tárgyalta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
előterjesztéshez az Egészségügyi Bizottság módosító indítványt tett. Kérte a
bizottságok véleményének ismertetését, először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének, majd Dr. Koleszár Lajosnak, az Egészségügyi Bizottság
elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk a
mai napon tartott rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést és egyetért a fül-orrgégészet, illetve urológiai szakrendelés heti 4-4 órában történő ellátásával külső
telephelyen Sajószentpéteren. Úgy érzik ez olyan feladatvállalás, amely méltán
szolgálja a valódi megyei érdekeket, ezért a határozati javaslatot egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadásra javasolták.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk
készséggel és örömmel támogatta ezt az előterjesztést. Egy kiegészítést is tettek, amit
szövegszerűen benyújtottak elnök úrhoz. A kiegészítés lényege, hogy a sikeres
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pályázat esetében egy határozatlan ideig történő szerződéskötés keretén belül
támogassa a Megyei Kórház ennek a létrejött ellátórendszernek a működését.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Sajószentpéter egy járóbeteg intézmény és abban az együttműködés a Megyei
Kórházzal az óraszám, illetve ellátás biztosítása. Először az Egészségügyi Bizottság
módosító indítványát bocsájtotta szavazásra, mely szerint a szerződés a Sajószentpéteri
Önkormányzat által működtetett járóbeteg intézet és a Megyei Önkormányzat
fekvőbeteg intézete között határozatlan idejű legyen.
Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a módosított határozati javaslatot
bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványával együtt a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
82/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
járóbeteg-szakellátási kapacitásainak külső telephelyen történő működtetésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
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1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Sajószentpéter Város Önkormányzata által az
ÉMOP-2007-4.1.1 „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – Kistérségi járóbetegszakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése” című
projekt keretében benyújtott pályázat megvalósulásának időpontjától határozatlan
ideig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház heti 4
óra fül-orr-gégészeti és heti 4 óra urológia kapacitást a sajószentpéteri GyógyítóMegelőző Intézményben (3700 Sajószentpéter, Kossuth út 200.), mint külső
telephelyen működtessen és ennek megfelelően a Megyei Kórház alapító okirata
módosításra kerüljön.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgatóját, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon a sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézménnyel történő
megállapodás megkötéséről, melyben rögzíteni szükséges, hogy a pályázat
megvalósulása esetén a szakmai feltételeket a kórház, az infrastruktúrát a GYÓMI
biztosítja, az érintett tevékenységekből származó OEP bevétel teljes egészében a
Megyei Kórházat illeti meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Huszonnyolcadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (K. I., Hejőbába)
Huszonkilencedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (L. G., Sajószentpéter)
Harmincadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (K. Bné, Hejőbába)
Harmincegyedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (H. J.-né, Sajószentpéter)
Harminckettedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (K. Barnabásné, Hejőbába)
Harmincharmadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (L. Cs. J., Borsodivánka)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.

díj
díj
díj
díj
díj
díj
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A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább júniusi ülését.

Harmincnegyedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
Köztisztviselők Napja megünneplésére minden év július 1-jén kerül sor. Ebben az
esztendőben - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felkérve a megyében
működő szervezeteket, a köztisztviselőiket örömmel és szívesen látva - a központi
ünnepséget a Mezőkövesdi Zsóry fürdőben tartják. Az elmúlt esztendőben Sárospatak,
azt megelőzően Tiszaújváros vendégszeretetét élvezhették. Szép számmal jelentek
meg eddigiekben a köztisztviselők. Azt reméli, hogy most is egy jó rendezvényen
lesznek túl. Mindannyiuk nevében, hiszen azokból az információkból, azokból az
előterjesztésekből dolgoznak, amelyeket a köztisztviselők végeznek itt a Megyei
Önkormányzatnál és a társszervekkel, akikkel együttműködésük van, akár a települési
önkormányzatok, akár pedig az államigazgatás különböző szintjei, köztisztviselőkkel
dolgoztak, dolgoznak az eddigiekben is és reméli a jövőben is. Ebben a munkában
napi zördülések is előfordulnak, de alapvetően jó az együttműködés. A statisztikai adat
szerint 10%-os reálbér csökkenés várható ebben az esztendőben a köztisztviselői
szférában. Ez igazából nem lelkesíti és nem tudja azt a munkamorált azzal a plusszal
még tetézni, amit eddig megszoktak. Ami jól megy, azt tulajdonképpen úgy lehet
mondani, mint az egészségügyben, azért működik, mert az emberek nem hagyják,
hogy elsüllyedjen. Azt remélik, hogy a világ, a köztisztviselőknek, vagy állami
alkalmazottaknak, mert ez a közalkalmazottra is igaz, a bércsökkenést megállítja és
meg lesz annak a módja, lehetősége, hogy a néhány esztendővel ezelőtt megindult
folyamat, - hogy érdemes az állam szolgájának lenni - a jövőben is igaz lesz. Sajnos
ma ez nem mondható el. Ez óhatatlanul is a minőség rovására mehet. Kormos Dénes
frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője megköszönte a frakció nevében a hivatal
köztisztviselőinek is a munkát, az előterjesztések gondozását. A mai közgyűlésen sok
tekintetben érintettek egészségügyi témát. Frakciójuk nevében a közelgő Semmelweis
Nap alkalmából megköszönte a megyében egészségügyi ellátásban dolgozóknak a
munkáját. Látják, sok vita van ezzel kapcsolatban, hogy az egészségügy átalakítása
sok esetben okozott nehézségeket, de egyetértve elnök úrral, ez is az a szakma, az a
hivatás, ahol az emberi tényezők, szakmai tényezők, a szakmába vetett hit nagyon
fontos. Úgy gondolja, hogy frakciójuk és a közgyűlés nevében meg kell köszönniük a
megye egészségügyében dolgozóknak a munkáját is.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az Egyebek napirendi ponton belül.
Beszámolt a Területfejlesztési Tanáccsal kapcsolatos munkálatokról, erről a mai napon
volt döntés, hogy beadják a pályázataikat, döntések még nem születtek, de reméli,
hogy a következő, szeptemberi ülésen beszámolhat az eredményekről. Megköszönte a
közgyűlés munkáját, kellemes nyarat kívánt. A Mezőkövesdi Zsóry fürdőben
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megrendezésre kerülő köztisztviselői napra várják a közgyűlés tagjait. Tájékoztatást
adott arról, hogy 2009. augusztus 19-én 11.00 órakor Széphalomban kerül sor az
ünnepi közgyűlésre, majd a soron következő ülésre 2009. szeptember
10-én.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 12.52 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

