Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-1/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. március 31. napján tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen voltak az ülés megnyitásakor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aros János
Baricska Jánosné
Bihari Márta
Bodnár László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Erdős Tamás
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Görcsös Ferenc
Hajdú András
Dr. Koleszár Lajos
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Lehóczki István
Marton Péter
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Dr. Ódor Ferenc
Ördög Jakab
Panyik József
Ritó Lászlóné
Riz Gábor
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Tamás Barnabás
Tóth József Sándor
Török Dezső

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen voltak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Szemán Ilona, a
Közgazdasági Főosztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály
vezetője,
Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetője, Dr. Jakó Ildikó, az
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az
Ellenőrzési Iroda vezetője, Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési
Főosztály osztályvezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Kiss
Edina önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István
hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.
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Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma a jelenléti ív alapján 39 fő, tehát a
közgyűlés határozatképes.
Jelenléti szavazást kért a határozatképesség megerősítéséhez.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
39 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a rendkívüli
közgyűlés összehívására azért volt szükség, mert 2009. március 31.-e az a törvényi
határidő, ami átszervezést vagy új oktatási-nevelési intézmények létrehozását lehetővé
teszi. Változott a törvény, mert erre eddig június végéig volt lehetőség. Véleménye
szerint nem szerencsés, hogy ez március 31., mert bizonyos intézményeknél
beiskolázás folyik. Nehéz itt a következő esztendőkre vonatkozóan tanuló létszámokat
látni. Nem sikerült a hét önkormányzati szövetségnek elérni azt, hogy módosuljon
vissza az eredeti féléves időpontra, megmaradtak március 31-nél. Tájékoztatta a
közgyűlés tagjait arról, hogy a következő közgyűlés időpontja 2009. április 30.
Bejelentést tett arról, hogy az Észak-Magyarország című napilap 2009. március 31-i
számában téves információ jelent meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
rendkívüli üléséről, mely szerint: „Rendkívüli közgyűlést tartott hétfőn a megyei
önkormányzat, ingatlanügyekről döntöttek.”
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére.
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 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
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24/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. március 31-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált – ingatlan 5 évet
meghaladó bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a 17/2009. (II.12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
3. Javaslat az Általános Vagyonkezelő Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
4. Egyebek

Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált – ingatlan
5 évet meghaladó bérbeadására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén lévő ingatlan 5 évet meghaladó,
azaz 20 éves időtartamra vonatkozó bérbeadásáról van szó, amely bérleti időszakban a
Megyei Kórház egyik épületének egy részét szeretné a Görög Katolikus Egyház
felújítani, átalakítani és gyermek óvodai, bölcsődei elhelyezésre felhasználni. A
Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részéről érkezett kérelem és ebben kell
majd állást foglalni a Megyei Önkormányzatnak, mivel ez 5 évet meghaladó és ilyen
értelemben már nem az intézmény főigazgatójának hatáskörébe tartozik. A
„Csillagpont Kórház”, az a nagy projekt, amelyet a Megyei Önkormányzat megcélzott
már évekkel ezelőtt. Segíteni kell a dolgozókat, annál is inkább, mert esetlegesen
változnak majd a gyermektámogatás lehetőségei, időbeni korlátok kerülnek majd
bevezetésre, rövidítik a GYES, GYED időszakát. Úgy gondolják, hogy ez egy olyan
lépés, ami támogatja az ott dolgozókat.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és mindannyian
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.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta a határozati javaslat arról szól, hogy a
Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában
álló, természetben a 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. szám alatt lévő ingatlanon
- korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Koraszülött Osztályának elhelyezésére szolgáló és a közszolgáltatáshoz nélkülözhető
épületben - 1430,16 m2 nagyságú helyiség, valamint 2000 m2 nagyságú földterület 20
évre történő bérbeadásával egészségügyi-oktatási intézmény-komplexum létesítése
céljára a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részére. Az Önkormányzat
támogatja a kérelmet és megadja a lehetőséget.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
25/2009. (III. 31.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
területén lévő – a feladatellátáshoz nélkülözhetővé vált – ingatlan 5 évet
meghaladó bérbeadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén lévő – a feladatellátáshoz
nélkülözhetővé vált – ingatlan 5 évet meghaladó bérbeadására vonatkozó javaslatot, és
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 12/1997. (IX. 14.) Kgy. számú rendelet 9. § (1) bekezdés c.)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló miskolci I. kerületi 3086/12 hrsz-ú, természetben a 3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. szám alatt lévő ingatlanon – korábban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Koraszülött
Osztályának elhelyezésére szolgáló és a közszolgáltatáshoz nélkülözhető épületben
– 1430,16 m2 nagyságú helyiség, valamint 2000 m2 nagyságú földterület 20 évre
történő bérbeadásával egészségügyi-oktatási intézmény-komplexum létesítése
céljára a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus részére.
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2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a
Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátust és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházat.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatta az
ingatlan bérbeadását. Köszöntötte Grunda Jánost, a Miskolci Görög Katolikus
Apostoli Exarchátus oktatási referensét, aki a döntés meghozatalánál jelen volt. Jó
munkát és együttműködést kívánt.
Grunda János, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus oktatási referense
megköszönte a közgyűlés döntését és elmondta, hogy mindent megtesznek annak
érdekében, hogy 2009. szeptember 1-jén a tanítás megkezdődhessen.

Második napirend: Javaslat a 17/2009. (II.12.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
kiegészítésére
Harmadik napirend: Javaslat az Általános Vagyonkezelő Kft. Alapító Okiratának
módosítására
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább márciusi
ülését.

Negyedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
Dr. Kovács János főjegyző 2008. évi teljesítményértékelése megtörtént az elmúlt héten
és a munkáját kiválóra értékelte.
Továbbá tájékoztatást adott arról, hogy a Megyei Területfejlesztési Tanács nem
ülésezett, erről nem tud beszámolni. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács ülésezett, döntések hozatalánál ezek csak ajánlások, egyelőre nem tudnak
döntésekről beszámolni. Felhívta minden polgármesternek a figyelmét, hogy a
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települési önkormányzatoknak meghirdetésre kerül a hazai források felhasználása,
amit régen TEKI, CÉDE, LEKI néven illettek, illetve van a TEÚT-nak nevezett rész.
Kérte azokat a képviselőket, akik települési önkormányzatokban dolgoznak, hogy
segítsék ezt a lehetőséget, hívják fel rá a figyelmet. Több lesz majd megint az igény,
mint a forrás, természetes módon a források nem változtak az elmúlt évhez képest,
csak a fajlagos költségek növekszenek, az útépítés és egyebeknek a költségei.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 14.35 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

