Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-6/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen voltak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
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Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
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Erdős Tamás
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Gyárfás Ildikó
Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Juhász István
Dr. Koleszár Lajos
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Kormos Dénes
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor
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Dr. Ódor Ferenc
Panyik József
Ritó Lászlóné
Dr. Soós Győző
Dr. Sója Szabolcs
Steinerné Vasvári Éva
Dr. Szabó Csaba
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Szvoboda László
Tamás Barnabás
Tóth József Sándor
Tóth Zoltán
Török Dezső
Vargáné Kerékgyártó Ildikó
Vámos Zoltán
Vécsi István

Meghívottként jelen voltak: Bordás Géza, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány
Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Horváth F. József, Minyóczki
Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Kovács Lehel, okl. mérnök, Cziáky Zoltán, a BORSODKOMM
Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.
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.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megkezdte munkáját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit.
Bevezetőjében elmondta, hogy a közgyűlés ülésén több, mint 30 napirend szerepel.
Tájékoztatást adott arról, hogy 16.00 órától Kazincbarcikán egy műfüves labdarúgó
pályának az átadására kerül sor a Megyei Önkormányzat által fenntartott
intézményben, melyre várják a közgyűlés tagjait is.
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy ebben a hónapban a közgyűlési és bizottsági
anyagok kétféle módon kerültek kipostázásra. A korábban használt elektronikus
leveles formában és az új, most bevezetésre kerülő Letöltő Központon keresztül. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a képviselőtársak 40 %-a már használatba vette az új
felületet. Kérte, hogy a többiek is mielőbb tekintsék meg az új rendszert, mert a
decemberi közgyűlés anyagai már csak az új felületen lesznek elérhetők. A hivatal
rendelkezésre áll, ha valakinek kérdése, problémája van.
Felhívta az érintett képviselők figyelmét a 2009. december 13-án megrendezésre
kerülő Mikulásvonat rendezvényére.
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 - 2 fő nem szavazott - adta le jelenléti
szavazatát, tehát a határozatképesség fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a napirendekkel kapcsolatosan elmondta, hogy
vannak új előterjesztések, és van egy tárgyalási sorrend, melyek a közgyűlés ülése
előtt a közgyűlés tagjai részére kiosztásra kerültek. Bejelentést tett arról, hogy a
meghívóban, 6. napirendi pontként szereplő „Javaslat a megye címeréről,
zászlójáról, valamint azok használatáról szóló 7/1991. (VII. 29.) Kgy. sz. rendelet
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés a mai ülésén nem tárgyalja.
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A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta:
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról
szóló 24/1999. (XII. 10.) Kgy. számú rendelet módosítására” című
előterjesztés felvételét 6. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon”
Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban a maradvány vagyon
felosztására” című előterjesztés felvételét 10. napirendi pontként,
• a „Javaslat a KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft. által a „Tours
without borders – Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció"
címmel benyújtott, HUSK 0801/012 számú pályázathoz szükséges
önrész biztosítására” című előterjesztés felvételét 31. napirendi
pontként,
• a „Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Zemplén új turisztikai céljai”
című pályázati eljárásban” című előterjesztés felvételét 32. napirendi
pontként,
• az „Előterjesztés a Zempléni Nemzeti Park létesítésére vonatkozó
javaslat társadalmi vitájának kezdeményezésére” című előterjesztés
felvételét 33. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház aktív fekvőbeteg
ellátásának visszaállítására a Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán”
című előterjesztés felvételét 34. napirendi pontként,
• a „Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (G. Sz.
T. Sajószentpéter)” című előterjesztés felvételét 38. napirendi pontként.
Javasolta továbbá, hogy a közgyűlés a meghívóban megjelölt sorrendtől eltérően
• a „Javaslat a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázat
elbírálására”
című
előterjesztést
a
8. napirendi pontként, míg a
• „Javaslat a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő,
Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a
sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, a szerencsi
Szakképző Iskola és a kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és
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Művészeti Szakközépiskola igazgatóinak megbízására”
előterjesztést a 9. napirendi pontként tárgyalja meg.

című

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben
egyéb napirendi javaslatuk van, azt tegyék meg. Ezt követően Kormos Dénes
frakcióvezetőnek adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, nyilván több ok
miatt, ismét kaptak elég szép számban menetközben előterjesztéseket. Van ezek között
több, nagyon fontos is, aminek a megtárgyalásához úgy gondolják, hogy az illetékes
szakbizottság véleményére is szükség lenne. Ilyen fontos napirend, a 34. számon
utólagosan beterjesztett Szent Ferenc kórházzal kapcsolatos előterjesztés. Azt
javasolták, hogy tárgyalja ezt a közgyűlés, de ne a mostani ülésén, hanem a következő,
decemberi ülésén és módja lesz a szakbizottságnak is megtárgyalni. Tudomásuk
szerint ez úgy került ma napirendre felvételre, hogy a bizottságnak nem volt módja
tárgyalni az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondta, 2007-ben az
egészségügyi miniszter a Szent Ferenc Kórház összesített ágyszámát 282-ben
állapította meg, megszüntette a közfinanszírozott aktív fekvőbeteg-ellátást. A
miniszteri határozat ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Fővárosi Bíróság elutasított. Az ítélet
ellen az önkormányzat jogsértésre hivatkozva nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a
Legfelsőbb Bírósághoz. Az ügyben a Legfelsőbb Bíróság 2009. október 19-én
meghozta ítéletét, mely szerint a Fővárosi Bíróság ítéletét, valamint a miniszteri
határozatot hatályon kívül helyezte. Amennyiben, ha a közgyűlés ebben lépni akar,
akkor időkorlát van, 12 napon belül be kell terjeszteni ezeket az anyagokat a RET,
illetve az ÁNTSZ felé. Ez a javaslat azt mondja, álljon vissza az eredeti állapot. Ha
most itt nem hoz a mai napon ebben döntést a közgyűlés, nem indítják el a folyamatot,
akkor ez jogvesztővé válik, hiszen kicsúsznak az időből, ezért szeretnék kérni ezt a
megértést. Ha igazat adott a Megyei Önkormányzatnak a bíróság, akkor a kórház felé
tartoznak annyival, hogy ezt a folyamatot értékelik és próbálnak erről tárgyalni.
Továbbra is fenntartja a javaslatát, hogy ez kerüljön be a napirendi pontok közé és
tárgyaljanak erről, akkor van mód, alkalom a tárgyalásnál a kételyeket, illetve az
ellenvéleményeket is elmondani.
A közgyűlés javasolt napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal,
12 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott
- a napirendeket elfogadta, s meghozta az
alábbi határozatot:
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112/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.)
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a közigazgatási hatósági eljárás egyes szabályairól szóló 15/2005. (X.
27.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő
egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 24/1999. (XII. 10.) Kgy.
számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok
Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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9. Javaslat a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a sárospataki Erdélyi János
Általános Iskola és Kollégium, a szerencsi Szakképző Iskola és a kazincbarcikai
Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatóinak megbízására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon” Alapítvány
megszüntetésével kapcsolatban a maradvány vagyon felosztására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjának
megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről
Előterjesztő: Cziáky Zoltán, a BORSODKOMM Kft. ügyvezető igazgatója
13. Tájékoztató B.-A.-Z. megye 2008. évi gazdasági folyamatairól „B-A-Z megye
2008. évi gazdasági folyamatainak elemzése” címmel
Előterjesztő: Harsányi Istvánné, az APEH Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának igazgatója
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról 2009. év
Előterjesztő: Orosz István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal főigazgatója
15. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós Agrár- és
vidékfejlesztési támogatások folyósítása terén
Előterjesztő: Mészáros Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetője
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2010. évi belső ellenőrzési
tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
17. Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról
Előterjesztő: Marton Péter, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
18. Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2008.
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról
Előterjesztő: Riz Gábor a Társulási Tanács elnöke

évi
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19. Tájékoztató a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének
alakulásáról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kisebbségekkel
kapcsolatos aktuális feladatairól
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
20. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által az „Edelényi
Fogyatékosok Otthona utólagos akadálymentesítésének megvalósítása” címmel
benyújtott, ÉMOP-4.2.2-09-2009-0038 számú pályázathoz szükséges önrész
biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona (Sárospatak, József A. u. 10.,
hrsz.: 1802/1) Idősek Otthona épületének komplex akadálymentesítésére
vonatkozó ÉMOP-2009-4.2.2. számú pályázat megvalósítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társult Önkormányzatainak
2009. évi hozzájárulására a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretén
belül megvalósuló fejlesztés önrészéhez
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2009. II. félévi
költségvetésének elfogadására és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi hozzájárulására a Társulás működéséhez
Előterjesztő: Riz Gábor, a Társulási Tanács elnöke
25. Javaslat a Tornanádaska, József Attila u. 10. szám alatti ingatlan használati
jogának jogfolytonossággal történő átvételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat térségi Turisztikai
Desztináció Menedzsment szervezetekben való részvételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
27. Javaslat a Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben
történő működtetése című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás
megadására
Előterjesztés: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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28. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és
az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
29. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak
átcsoportosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
30. Javaslat Encs Város Önkormányzata laboratóriumi szakellátási kötelezettségének
a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő átvállalására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
31. Javaslat a KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft. által a „Tours Without
borders – Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció” címmel benyújtott,
HUSK 0801/012 számú pályázathoz szükséges önrész biztosítására”
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
32. Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázati
eljárásban
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
33. Javaslat az Zempléni Nemzeti Park létesítésére vonatkozó javaslat társadalmi
vitájának kezdeményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
34. Javaslat a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház aktív fekvőbeteg ellátásának
visszaállítására a Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
35. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (SZ. ZS.,
Borsodivánka)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
36. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. L. T.,
Borsodivánka)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
37. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (CS. T., Ricse)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
38. Javaslat Fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (G. Sz. T.
Sajószentpéter)
Előterjesztő: Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke
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39. Egyebek

Első napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Javaslat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(II. 12.) rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent Fekete Tibor könyvvizsgálót és megkérdezte, hogy van-e szóbeli
kiegészítése az írásbeli véleményhez. Nem volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének az I-III. negyedévi működését bemutató
költségvetést a közgyűlés minden bizottsága megtárgyalta. A jelen állapotban az
önkormányzat a vállalt feladatait elvégzi. Az önkormányzat a megindított rendszereit,
akár a gyermekvédelemben, akár az oktatási vagy szociális ágazatban fenn tudja
tartani, de továbbra is hiánya van a költségvetésnek. A közgyűlésnek az eredeti
rendelet elfogadásakor egy szomorú kötelessége volt, olyanra kellett igent mondani,
amivel nem ért egyet, oly értelemben nem értenek egyet, hogy nem lehet így egy
központi költségvetést útjára indítani, minden évben a megyei önkormányzatoktól van
elvonás. Évek óta elmondták, hiszen szükség volt ennek a megyének az ÖNHIKI-s
rendszerben való pótlólagos forrásra, ez utolsó kettő, amikor még létezett 2006-ban, ez
900 millió forintot jelentett. Harmadik éve nincs a megyei önkormányzatoknak
lehetősége, hogy egyáltalán pályázzon ennek a pénzügyi forrásnak az elnyerése
érdekében. 15 millió forintot kapott a Megyei Önkormányzat az elmúlt esztendőben.
Az idei évben még nem kapott rá forrást, tehát ez igazából nem tudja megoldani a
gondokat. A gondok megoldásában bizonyos intézményi összevonásokat, bizonyos
létszámkeret gazdálkodást hajtottak végre, hiszen itt az önkormányzat szavazta meg, a
legutóbbit is, ami ennek az évnek a nyarán történt. Ezek azok a szűkítések, amelyeket
még meg tudtak úgy tenni, hogy a feladatok ellátására alkalmas a rendszer.
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke bizottságuk véleményét a
következőképpen fejtette ki: bizottságuk 2009. november 17-i ülésén tárgyalta meg az
I-III. negyedévi beszámolót. A beszámoló tárgyalása kapcsán élénk vita nem alakult ki
a bizottsági ülésen, valószínű azért, hisz bevételek 72,4%-on, kiadások 67,4%-on
teljesültek. Ezen túlmenően a bizottság tudomásul vette, hogy valójában csak a
szükséges átvezetések történtek meg a beszámolóban, illetve 20 intézménynek a
költségvetését kellett kiegészíteni, kell a jövőben mintegy 130 millió forinttal. Ennek a
függvényében bizottságuk 6 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta a
határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: elhangzott a bevételi oldalnak, illetve a kiadási
oldalnak a teljesülése. Úgy gondolja, hogy azt a dolgot tudják megerősíteni, hogy a
bevételi oldalon túlteljesítettek, a kiadáson pedig a kézben tartott és szűkített
kiadásokkal tudták elvégezni a feladatokat. Most már a bevételi oldal és a kiadási oldal
közötti különbség 2 milliárd 533 millió forint. A hiányt hitellel kell majd
kigazdálkodni. Reméli, hogy egyszer eljön az az idő, amikor a feladat és a
finanszírozás összhangba fog kerülni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először a
határozati javaslatot, majd a rendelet-tervezetet bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 15 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
113/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően az 1/2009-es (II. 12.) megyei
önkormányzati rendeletnek a módosítását bocsájtotta szavazásra.
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 31 igen, 14 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:

11

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2009. (XI. 23.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.12.) rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 5/2009. (II.13.), 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.), 14/2009.
(IX.15.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) rendelete
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

44.008.152 eFt-ban

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

46.542.094 eFt-ban

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

b)

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

39.959.540 eFt
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célonkénti kiadási előirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint)
c)

(3)

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

3.003.009 eFt

2.611.450 eFt

101.933 eFt
11.451 eFt

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

12.954 eFt

e)

hitel törlesztés

67.200 eFt

f)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

887.941 eFt
135.000 eFt
752.941 eFt

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

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

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 2.533.942 eFt költségvetési hiány finanszírozása
érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye”.
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a Megyei
Önkormányzat költségvetési rendeletét módosította.
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Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójára
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a 2010-es évről elmondható, hogy a
továbbiakban is a cél a működőképesség fenntartása, újabb megszorítások,
forráselvonások mellett. Az a tapasztalat, hogy az intézményfenntartás területén az
oktatásban is szűkítések vannak, de több olyan fejkvóta van, amely kevesebb lesz a
jövő esztendőben, mint az ideiben. A szociális ágazatban a nem megfelelő
finanszírozás azt eredményezi, hogy a Megyei Önkormányzatnak kell kisegíteni a
szociális intézmények fenntartását, mert maga az alaptevékenység nincs oly mértékben
támogatva, amibe kerül. Az élőmunkaerőben bizonyos megengedések lesznek a
következő esztendőre vonatkozóan, de ezt majd akkor tárgyalják. Egyelőre úgy látszik,
hogy nem kell elküldeni dolgozókat, mert ha elküldenek, akkor nem tudják elvégezni a
feladatot. Ugyanakkor a törvényi szabályozásban az szerepel, hogy kevesebb emberrel
is el lehet végezni ezt a feladatot. Ez a következő esztendőnek egy olyan dilemmája,
amit fel kell valamilyen szinten oldani. Ha kevesebb a pénz, valahol meg kell
takarítani. Az elmúlt esztendőkben - beleérti az előző ciklust is - az önkormányzat
energia racionalizálást hajtott végre a szociális intézményekben. Először, más
fűtőanyaggal, utána a szigetelésekkel próbálta megoldani az intézményfenntartásnak a
gondjait, illetve csökkenteni a mértékét. Az alapproblémákat, a forrás és a feladat közti
szakadékot ezek nem fogják tudni megoldani, csak csökkenteni. Bizonyára a
közgyűlés tagjai is hallottak róla, újságok hírt adtak arról, hogy a „Csillagpont”
pályázat szerződését az önkormányzat, a Megyei Kórház, illetve a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség aláírták. Ez is egy olyan irány, ami reményeik szerint a fejlesztés mellett
egy racionálisabb pénzügyi működtetést tesz lehetővé, hiszen a pavilonrendszert
felváltja az egy tömbben való ellátás. Ehhez a saját erőnek a biztosítása, és ennek a
véghezvitele, ez szükséges. Szerepel a koncepcióban azon lehetőségeknek a
kihasználása, ami az uniós forrásokat jelenti, az egészségügyben, illetve az oktatásnak,
mert egy részét már nem nyitják meg a következő esztendőre a pályázati
lehetőségeknek. A Megyei Önkormányzat bevételei úgy gondolja, hogy nem fognak
jelentősen növekedni sajnálatos módon az állami költségvetésből. A saját bevételek,
amit megemel a Megyei Önkormányzat majd a szolgáltatások díjaként, az
valamennyire, de az is korlátozott, behatárolt, hiszen lehet törvényileg esetleg
emelhető, csak a bent lakóknak az anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, a nyugdíjuk
nem emelkedik. A következő esztendőben a nyugdíjak nem emelkednek. Ott kell
hagyni 20%-ot a költőpénzre. Elindul az a folyamat, amikor azt mondják, hogy a
tartásra kötelezett személyeket kell megkeresni és az mindig egy vitát fog kiváltani,
nehezen fognak bejönni a pénzek, tehát az jelentősen nem tud változni. A
bevételeknek a másik nagy forrása a megyei jogú városnál, és a megyei
önkormányzatnál az illetékek bevétele. Ez a hivatal 2007-től nem a megyei
önkormányzat, hanem az APEH fenntartásában működik. Ez első évben több száz
milliós mínuszt jelentett általánosan, nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
hanem minden egyes megyénél és megyei jogú városnál. Múlt esztendőben picit javult
a helyzet. Az idei év második félévére az a tapasztalat, hogy a leálló
ingatlanforgalmazás, illetve az örökösödési adó bizonyos mértékig való eltörlése
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forráskiesést jelent. Nem kapott a Megyei Önkormányzat 2009-re és nem kap 2010-re
sem kompenzációt. Amit vissza kell utasítani. Felháborító a megyék elsorvasztása
pénzügyileg, az a folyamat, amikor az Szja. részesedésből 19 megye mindig
kevesebben részesül, mint a települési önkormányzatok. A középszintű
önkormányzatokkal nem bánnak azonos mértékűen, mint a települési
önkormányzatokkal. A helyzet nem javul a következő esztendőre. A tervek
természetesen megvannak, nemcsak az elképzelés szintjén, hanem bizonyos
értelemben az előkészítés különböző fázisaiban. Attól tart, hogy az országos program,
ami hazai forrásokat, 50 milliárd forintot jelent hiányozni fog. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyénél - úgy gondolja, hogy - 40 millió forintot jelentett ez a hazai forrás, tehát
nem ettől fog megremegni a Megyei Önkormányzat fejlesztési politikája. Ez egy
komoly gondot jelent, de nem a Megyei Önkormányzat szintjén. Szeretnék folytatni
azokat az úgynevezett önként vállalt feladatokat, mint a Bursa Hungarica, hiszen erre
vonatkozó előterjesztést már tárgyalt a közgyűlés. Ezeket a tételeket szokták felróni az
önkormányzatoknak, hogy pazarló, mert így nyilatkozott a miniszter, hogy pazarló
egyben és hiányt elszenvedő. A pazarlás az, hogy 5000 gyermeknek adnak most 1.500
forintot, - volt, amikor 2.000 forintot adtak, ez 100 millió forint, - most pedig 75 millió
forint. Ez az, amit a milliárdos nagyságrendű költségvetésnél a szemükre lehet vetni.
Természetesen hasznos és jó dolog lenne, illetve úgy gondolja, hogy nem kihagyható a
szociális problémákkal küzdő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy a tanulni
vágyó gyermekeknek, illetve a szüleiknek a segítséget megadják. A koncepcióval
kapcsolatosan természetesen szerepelnek bizonyos bevételi források a saját bevételek
terén. Ebben az idei esztendőben sem tudtak előrelépni, leírták, a források nem állnak
úgy rendelkezésre, illetve a banki szolgáltatások visszafogottak a hitel nyújtásában,
nem lehet tudni, hogy mikor mozdul el a bankszektor, jelenleg igazából nem látják a
realitását az ez évi teljesülésnek. Megpróbálják jövőre is, de ha ugyanez a rendszer
marad, akkor ez nem fog tudni megoldódni.
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságnak van egy
módosító indítványa. Kérte Lehóczki Istvánt, a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
módosító indítványt.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: a módosító indítványt Bodnár László képviselő terjesztette elő a bizottsági
ülésen, amely az energia megtakarítással kapcsolatos. A módosítás így szól: az
előterjesztés 12. oldal 3. bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A feltételek javítását
lehetőleg úgy kell elérni, hogy korszerűbb és egyben energiatakarékosabb eszközök
beszerzésére kerüljön sor. Meg kell vizsgálni, hogy az alternatív energia felhasználása
hogyan illeszthető be az intézmények fűtésrekonstrukciójába. Ennek megfelelően a
határozati javaslat is kiegészülne, mégpedig az 5. pontja: a működési költségek
csökkentése érdekében meg kell vizsgálni, hogy az alternatív energia felhasználása
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hogyan illeszthető be az intézmények fűtésrekonstrukciójába. Bizottságuk tárgyalta
ezt a módosítást, és 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és ugyanilyen
arányban, ezzel a módosítással együtt, elfogadásra javasolta a koncepciót a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Török Dezsőnek, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság elnökének adta át a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: a koncepció tárgyalása
során elhangzott, hogy a jövő évi normatívák úgy átlagosan 8% ponttal fognak
csökkeni az ideihez képest. Van olyan normatíva, amely ezen belül 27%-os ponttal fog
csökkeni. Ezen túlmenően a személyi jövedelemadó változása miatt most
előreláthatólag úgy néz ki, hogy a jövő évben a bevételek, ezen a soron, mintegy 370
millió forinttal fognak csökkeni. Igazából nincsenek jó kilátások a jövő évet
működtetve az önkormányzatnak az összes intézmény tekintetében. Ettől függetlenül
bizottságuk a koncepciót 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait és a frakcióvezetőket
kérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye. Bodnár László képviselőnek adta át a
szót.
Bodnár László, a közgyűlés tagja a módosító indítvánnyal - mely tőle származik kapcsolatosan hozott fel néhány érvet amellett, amit javasolt. A Megyei Önkormányzat
az elmúlt években nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a saját intézményeiben az
energiatakarékosság szem előtt tartásával bizonyos fejlesztéseket hajtson végre. Ez
elsősorban nyílászáró cseréket jelentett, valamint bizonyos hőszigetelési feladatokat.
Úgy gondolja, eljött annak az ideje, hogy most már az alternatív energiák hasznosítása
területén is megtegyék azokat a lépéseket, amelyet már országszerte tapasztalhatnak. A
hivataltól kikért egy listát, ami az intézmények gázfogyasztását tartalmazza 2008-ban.
Ennek a listának a végeredménye, hogy 10.566.901 köbméter gázt fogyasztanak
összességében. Ennek egy érdekes pontja anélkül, hogy felsorolná teljesen az összes
intézményt. A Megyei Kórház esetében 4.850.975 köbméter gázt fogyasztottak 2008ban. Ez forintosítva, összességében 1,5 milliárd forintot jelent az intézmények
összességében. Tehát az önkormányzat 1,5 milliárd forintot fizet ki gázszámlára.
Tudják azt, hogy a TÁVHŐ ÁFA-ja a következő évben 5%-os lesz. Azt is tudják most
már, hogy az alternatív energiák felhasználása esetén a fűtési költségek ÁFA-ja is 5%ra fog csökkeni, tehát ez eleve már egy költségmegtakarítást eredményezhet. Ezen túl
az eddig tapasztaltak alapján mondja, hogy a biomasszával fűtött TÁVHŐ
szolgáltatóknál, illetve ilyen rendszerek esetében a költségmegtakarítást 10-20%
között érték már el. Ha ezeket mind figyelembe veszik, akkor nagyon komoly
megtakarítást jelenthetne a gázfelhasználás, illetve energiafelhasználás területén. A
javaslata az konkrétan, hogy az önkormányzat a 2010. év folyamán vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy milyen pályázati lehetősége volna arra, hogy az
intézményeiket komplexen kezelve, egy átfogó tanulmányt készítsenek. Fel kell tárni
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azokat a pontokat, hogy hol lehet az alternatív energiákat alkalmazni, bevezetni. Ezt
követően természetszerűen az intézményeknél külön-külön, lépésről-lépésre, az
átalakításokat szintén pályázati forrásokból meg kellene tudni oldani az
energiatakarékosság miatt, az alternatív biomassza energia bevezetését.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Először a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság módosító
javaslatát bocsájtotta szavazásra, mely szerint:

Az előterjesztés 12. oldalának 3. bekezdésében, annak második mondataként az
alábbi kiegészítés kerüljön megfogalmazásra:
„Meg kell vizsgálni, hogy az alternatív energiák felhasználása hogyan illeszthető
be az intézmények fűtésrekonstrukciójába.”


A határozati javaslat 5. pontja az alábbiakkal egészüljön ki:
„A működési költségek csökkentése érdekében meg kell vizsgálni, hogy az
alternatív energiák felhasználása hogyan illeszthető be az intézmények
fűtésrekonstrukciójába.”

A Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság módosító
indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság
módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a
módosítással együtt a határozati javaslatról szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 1 nem szavazattal, 15
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság
módosító
indítványával együtt a határozati javaslatot
elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
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114/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja a 2010. évre
szóló költségvetési koncepciót, valamint a 2011-2012. évekre készített költségvetési
irányelveket.
A Közgyűlés a 2010. évi részletes költségvetés elkészítésére vonatkozóan - a jelen
határozat alapját képező előterjesztésben foglaltakra figyelemmel - az alábbiak
betartását rendeli el:
1.

A költségvetési saját bevételek tervezésénél körültekintően kell eljárni,
növelésére törekedni kell. A hátralékok mérséklésével is segíteni kell a
gazdálkodást.

2.

A meglévő forrásokat hazai és uniós pályázati lehetőségek kihasználásával is
növelni kell.

3.

A meglévő intézmények működtetéséről,
fenntartásáról gondoskodni kell.

4.

Szakmai célok és feladatok megvalósításánál a működési költség csökkentésének
lehetőségét is keresni kell. Keresni kell a több intézmény által közösen ellátható
feladatokat, szervezési intézkedésekkel a meglévő erőforrások jobb
kihasználására kell törekedni.

5.

A beruházási, felújítási feladatoknál az elfogadott fejlesztési koncepcióval
összhangban a működési költségek csökkentését, és az akadálymentes közlekedés
feltételeinek megteremtését kell szem előtt tartani. A működési költségek
csökkentése érdekében meg kell vizsgálni, hogy az alternatív energiák
felhasználása hogyan illeszthető be az intézmények fűtésrekonstrukciójába.

6.

A megyei érdekek érvényesítését szolgáló egyéb feladatoknál szinten tartással
kell számolni, növelve a térségi kapcsolatokat, információcserét.

7.

A költségvetési hiányt a hitelképesség szem előtt tartásával kell megtervezni, és
keresni kell a csökkentés lehetőségét.
Felelős:
Határidő:

zavartalan

feladatellátásáról,

közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke A közgyűlés a következő évi koncepcióra
vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

18

Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérleti díjának felülvizsgálatára
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke az előterjesztéshez előterjesztői módosítást
terjesztett be, amely a közgyűlés tagjai részére a közgyűlés ülése előtt kiosztásra
került. A módosítás lényege az, hogy a rendelet 28. § (4) bekezdésében még a korábbi
vagyonrendeletre történik hivatkozás, azonban a közgyűlés elfogadta szeptemberi
ülésén az új rendeletet, ezért szükséges ez a módosítás.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglakoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Török Dezsőnek, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elnökének adta át a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: az emelés mértéke 4,9%ról szól, az már látható, hogy az idei infláció valószínűleg 5% fölötti lesz, úgy hogy ezt
mindenféleképpen meg kell lépni. Így is ez veszteséges, illetve így is költséges
fenntartani ezeket a megyei intézményeket, de a benne lakók érdekében szükség van
erre. Bizottságuk 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így
szavazásra bocsájtotta azt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint az
előterjesztői módosítással együtt a rendelettervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2009. (XI. 23.) számú rendelete
a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
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17/1995. (XII.1.) Kgy. sz., 10/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1996. (XII.13.) Kgy. sz.,
7/1997. (VII.7.) Kgy. sz., 17/1997. (XII.12.) Kgy. sz., 17/1998. (XII. 29.) Kgy. sz.,
16/1999. (VII. 9.) Kgy. sz., 23/1999. (XII.10.) Kgy. sz., 19/2000. (XII.15.) Kgy. sz.,
5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., 22/2001. (XII.20.) Kgy. sz., 18/2002. (XII.27.) Kgy. sz.,
14/2003. (XII.12.) Kgy. sz., 6/2004. (IV.30.), 17/2004. (X.1.), 19/2004. (XI.12.) Kgy.,
17/2005. (XII.8.), 7/2006. (III.31.), 16/2006. (XII. 1.), 15/2007. (XI.29.) és a 17/2008.
(XII.1.) számú rendelettel módosított
13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakások havi bérleti díja:
Városokban:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás

172,-Ft/m2
119,-Ft/m2
61,-Ft/m2
37,-Ft/m2

Községekben:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás

128,-Ft/m2
90,-Ft/m2
47,-Ft/m2
25,-Ft/m2”
2. §

A Rendelet 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakások havi bérleti díja:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás

207,-Ft/m2
207,-Ft/m2
70,-Ft/m2
53,-Ft/m2”
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3. §
A Rendelet 28. § (4) bekezdésében a „valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997.
(XI.14.) Kgy. számú rendelet” szövegrész helyébe a „valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX.15.) számú rendelet” szövegrész lép.
4.§
E rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés elfogadta a
2010-re szóló bérleti díjakat, négyzetméterre számolva.

Negyedik napirend: Javaslat a közigazgatási hatósági eljárás egyes szabályairól
szóló 15/2005. (X. 27.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke az előterjesztőt, Dr. Kovács János főjegyzőt
kérdezte, hogy van-e szóbeli hozzáfűznivalója. Nem volt.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi 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. Ezt
követően a közgyűlés tagjait kérte, hogy a rendelet-tervezet elfogadásáról
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 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
19/2009. (XI. 23.) számú rendelete
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a közigazgatási hatósági eljárás egyes szabályairól szóló
15/2005. (X. 27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) az
elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 32. § (4) bekezdése,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény 131. § 70. pontja
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Közgyűlés a közigazgatási hatósági eljárás egyes szabályairól szóló 15/2005.
(X. 27.) rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alatt működő egyes önkormányzati költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a különböző, a Megyei
Önkormányzat által fenntartott intézményekre vonatkozik az előterjesztés.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi 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 elmondta, ezek egy kicsit technikai jellegűek,
abszolút egyetértő a dolog. Törvényhez igazodásról van szó. Kérdésére a közgyűlés
tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az alapító okirat
módosításával kapcsolatosan, így azt szavazásra bocsájtotta.
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
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határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
115/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő egyes
helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása
alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
felülvizsgálata és módosítása tárgyában meghozott - a 92/2009. (IX. 10.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, valamint a 94/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozattal, valamint az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított
- 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatot akként módosítja, hogy a határozat
1-2. számú, 4-6. számú, 8-15. számú, 17. számú, 19. számú, 21-22. számú, 25-26.
számú 28-46. számú valamint 51-52. számú mellékletei helyébe e határozat
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

3. A Közgyűlés felhívja jelen határozattal érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy
a változtatásokat a Szervezeti és Működési szabályzataikban, és egyéb kapcsolódó
dokumentumaikban vezessék át.
Felelős:
Határidő:

az érintett költségvetési szervek vezetői
azonnal

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló
24/1999. (XII. 10.) Kgy. számú rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az előterjesztés a közgyűlés
tagjai részére utólag kiküldésre került. Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság
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tárgyalta, mely módosító indítványt fogadott el. Arra kérte Lukács Andrást, a bizottság
elnökét, hogy a módosító indítványt, valamint a bizottság véleményét ismertesse.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: bizottságuk az előterjesztést
tárgyalva, ahhoz módosító indítvánnyal élt, 7 igen egybehangzó szavazattal javasolják
a közgyűlésnek, hogy a rendelet-tervezet 1. §-a egészüljön ki a következő bekezdéssel:
„Amennyiben a Közgyűlés Elnöke az előző bekezdésben foglalt feltételektől eltekint,
akkor arról a soron következő ülésén az Ügyrendi és Jogi Bizottságot tájékoztatja.”
Gyakorlatilag itt az alaprendeletben foglalt feltételektől való eltérésről van szó. Ezzel,
a vitában elhangzottak szerint egyrészt biztosítja a nyilvánosságot, másrészt pedig
védeni kívánja a közgyűlés elnökét is, hogy ne legyen probléma, később
belemagyarázva esetleg bármit az intézkedésébe, vagy a méltányossági jogkörben
hozott döntéséről. A bizottság a rendelet-tervezetet, a módosító indítvánnyal együtt is
egybehangzóan 7 igennel támogatja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy 20 millió forint áll
rendelkezésre a közalkalmazotti státuszban lévő dolgozóknak a lakáscélú
támogatására, a telekvásárlástól az építés és a meglévő lakásoknak a rendbetételére
vonatkozóan. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak
véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság
módosító indítványát bocsájtotta szavazásra, amely szerint a rendelet-tervezet 1. §-a
egészüljön ki a következő bekezdéssel:
„Amennyiben a Közgyűlés Elnöke az előző bekezdésben foglalt feltételektől eltekint,
akkor arról a soron következő ülésén az Ügyrendi és Jogi Bizottságot tájékoztatja.”
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Jogi
Bizottság módosító indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően arra kérte a közgyűlés tagjait,
hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványával együtt a rendelettervezetről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint az
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Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító
indítványával együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2009. (XI. 23.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló, a 29/1999. (XII. 20.)
Kgy. számú, a 19/2001. (X. 25.) Kgy. számú, a 6/2004. (IV. 30.) Kgy. számú,
12/2005. (VII. 15.) Kgy. számú és a 9/2008. (VI.5.) rendelettel módosított
24/1999. (XII. 10.) Kgy. számú rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló, a 29/1999. (XII. 20.)
Kgy. számú, a 19/2001. (X. 25.) Kgy. számú, a 6/2004. (IV. 30.) Kgy. számú,
12/2005. (VII. 15.) Kgy. számú és a 9/2008. (VI. 5.) rendelettel módosított 24/1999.
(XII.10.) Kgy. számú rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vegyes és Záró rendelkezések)
„17. § (1) A Közgyűlés Elnöke e rendelet 1. § (3) bekezdés első francia
bekezdésében, a 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt feltételektől kivételesen indokolt esetben eltekinthet.
(2) Amennyiben a Közgyűlés Elnöke az előző bekezdésben foglalt feltételektől
eltekint, akkor arról a soron következő ülésén az Ügyrendi és Jogi Bizottságot
tájékoztatja.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. második
félévében benyújtott kérelmek elbírálásánál alkalmazni kell.
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Hetedik napirend: Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati
Társulás alapító okiratának módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a tiszai árvizekkel kapcsolatosan elmondta,
hogy az utóbbi időben talán egy picit kegyesebb hozzánk a sors, ha visszaemlékeznek
a közgyűlés tagjai, ez az ezredforduló környékén nem így volt, ezért 7 érintett megye
létrehozta a Programrégió Önkormányzati Társulást, ezzel kapcsolatos az
előterjesztés.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt ezen alapító okirat módosításával
kapcsolatosan. Arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy a Társulás alapító okiratának
módosítását szavazzák meg.
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:
116/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tisza Vízgyűjtő
Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosításáról szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
alapító okiratának módosítását és – a módosításokat tartalmazó – alapító okiratát,
jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
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2. A Közgyűlés döntéséről a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsát – a határozat megküldésével – értesíteni kell.
Felelős:
Határidő:

Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály vezetője
azonnal
1.sz. melléklet

Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítása
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény,
továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény felhatalmazása alapján a Tisza Vízgyűjtő Programrégió
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és az alapítók a Tisza Vízgyűjtő
Programrégió Önkormányzati Társulás 2005. május 24. napján kelt, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítják:
Az alapító okirat egyes alpontjai folyamatos sorszámozást kapnak arab számmal 1-től
11-ig, és az alábbiak szerint módosulnak:
A költségvetési szerv
1. Neve: Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
2. Székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 8.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
4. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
4.1. Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig
2010. január 1-től
749914
829000
Máshová
nem
sorolt
gazdasági Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
tevékenységet segítő szolgáltatás
- A környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása;
- A Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodási kialakítása;
- A vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
- A két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának, módosításának
kezdeményezése;
- Monitoring rendszer kiépítése;
- Az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése
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4.2. Vállalkozási tevékenysége:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Működési köre:
Alapító megyei önkormányzatok közigazgatási területe
6. Alapító neve, székhelye:
a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;
képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3541 Miskolc, Városház tér 1.;
képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
c) Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
d) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
e) Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
f) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001 Szolnok, Kossuth Lajos
utca 2.; képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
g) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 5.; képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
7. Irányító szerv neve, székhelye:
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa, 3384
Kisköre, Kossuth L. út 8.
8. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
9. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Éves költségvetésében felhalmozási kiadásként meghatározott és a
könyvvezetésre vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartott érték.
10. Vezetőjének megbízási rendje:
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. § alapján
választja elnökét.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
Záradék:
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A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a 11/2009. (VII. 9.) számú határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………….. sz.
kgy. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2009.
(XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ………………. sz. kgy.
határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése …………………. sz.
kgy. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …………………. sz. kgy.
határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése
………………… sz. kgy. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése
……………………… sz. kgy. határozatával hagyta jóvá.
A 2010. január 1-től alaptevékenységként jelölt szakfeladat rend 2010. január 1-től lép
hatályba.
Szolnok, 2009. ………................ P.H.
-----------------------------------------------------Társulás vezetője
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2.sz. melléklet
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okirata
A költségvetési szerv
1. Neve: Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
2. Székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 8.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
4. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
4.1. Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig

2010. január 1-től

749914
829000
Máshová
nem
sorolt
gazdasági Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
tevékenységet segítő szolgáltatás
- A környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása;
- A Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodási kialakítása;
- A vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása;
- A két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának, módosításának
kezdeményezése;
- Monitoring rendszer kiépítése;
- Az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése
4.2. Vállalkozási tevékenysége:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Működési köre:
Alapító megyei önkormányzatok közigazgatási területe
6. Alapító neve, székhelye:
a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;
képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3541 Miskolc, Városház tér 1.;
képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
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c) Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
d) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
e) Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.; képviseli:
megyei közgyűlés elnöke)
f) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001 Szolnok, Kossuth Lajos
utca 2.; képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
g) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 5.; képviseli: megyei közgyűlés elnöke)
7. Irányító szerv neve, székhelye:
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa, 3384
Kisköre, Kossuth L. út 8.
8. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
9. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Éves költségvetésében felhalmozási kiadásként meghatározott és a
könyvvezetésre vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartott érték.
10. Vezetőjének megbízási rendje:
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. § alapján
választja elnökét.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
Záradék:
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a 11/2009. (VII. 9.) számú határozatával hagyta jóvá.
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A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………….. sz. kgy. határozatával
hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2009. (XI. 19.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Csongrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése ………………. sz. kgy. határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése …………………. sz. kgy. határozatával
hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Heves
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2009. (IV.24.) sz. kgy. határozatával hagyta
jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése ………………… sz. kgy.
határozatával hagyta jóvá.
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………… sz. kgy.
határozatával hagyta jóvá.
A 2010. január 1-től alaptevékenységként jelölt szakfeladat rend 2010. január 1-től lép
hatályba.
Szolnok, 2009. ………................ P.H.
-----------------------------------------------------Társulás vezetője

Nyolcadik napirend: Javaslat a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat
elbírálására
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintett hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, mint a közgyűlés tagjai előtt is
ismert, megürült az intézményvezetői álláshely a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs
Intézmény és Fogyatékosok Otthonában. Az álláshely betöltéséig a közgyűlés
megbízta Sike Ildikót a vezetői feladatok ellátásával. Jelen előterjesztés határozati
javaslatában a közgyűlés megbízza Sike Ildikót 2009. december 1. napjától
határozatlan időre, a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok
Otthona intézményvezetői feladatainak ellátásával.
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, így
szavazásra bocsájtotta azt.
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
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
117/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a putnoki Foglalkoztató
Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést
hozza:
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A Közgyűlés a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok
Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására, önálló magasabb vezető
munkakörbe
2009. december 1. napjától határozatlan időre
Sike Ildikót
nevezi ki, illetményét 271 700 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. november 30.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke jó munkát és eredményes tevékenységet kívánt
Sike Ildikónak ebben a nem könnyű feladatban.

Kilencedik napirend: Javaslat a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a
sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium, a szerencsi Szakképző
Iskola és a kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola
igazgatóinak megbízására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Az előterjesztést az
Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kérte a
bizottságok véleményének ismertetését. Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: bizottságuk komoly
érdeklődést kiváltó napirendet tárgyalt meg. Mind a négy intézmény esetében a
döntését az alábbiakban ismertette: a bizottság az 1/A. számú határozati javaslatot 7
igen egybehangzó szavazattal elfogadásra javasolta. Az 1/B. határozati javaslatot 4
igen, 3 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra. A 2/A. számú határozati javaslatot 7
igen szavazattal, míg a 2/B. számú határozati javaslatot 4 igen és 3 tartózkodás mellett
javasolta elfogadásra. A 3. számú határozati javaslatot 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta, míg a 4. számú határozati javaslatot 7
igen egybehangzó szavazattal javasolta elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Budai Erzsébetnek, az Oktatási és
Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
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Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: szakbizottságuk is
meghallgatta a pályázókat és áttekintette a pályázati anyagot és eléggé egyértelmű
döntéseket hozott. Az 1. számú határozati javaslat a sárospataki Erdélyi János
Általános Iskola és Kollégium igazgatói megbízására vonatkozik, itt volt két pályázó,
mindkét pályázót alkalmasnak találta a bizottság. Az 1/B. határozati javaslatban Dr.
Ghanem Borhan mellett is volt egy igen szavazat. Volt olyan bizottsági tag, aki
mindkettőt támogatta. Végül a bizottságuk javaslata a megbízásra Kis Mária Márta
személye, 13 egybehangzó igen szavazattal. A 2. számú határozati javaslat a
kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatójának
megbízására vonatkozik. Itt szintén két pályázó volt. Az 2/A. határozati javaslatban
Rostás Éva pályázót szintén alkalmasnak találta a bizottság, 2 igen szavazatot kapott.
A 2/B. határozati javaslatban a bizottság egybehangzóan, 13 igennel Mészáros
Gábornét javasolta megbízásra a kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző Iskola
igazgatójaként. A 3. számú határozati javaslatban a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatójának megbízására, 13 igennel, egybehangzóan Palicz István pályázót
javasolta a bizottság. A 4. számú határozati javaslat, a szerencsi Szakképző Iskola
igazgatójának megbízására Kovács Juliannát 13 igen egybehangzó szavazattal
javasolta a bizottság.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Arra kérte a
közgyűlés tagjait, hogy intézményenként szavazzanak. A sárospataki Erdélyi János
Általános Iskola és Kollégium igazgatói pozíciójára két pályázó, az 1/A. számú
határozati javaslatban Kis Mária Márta, az 1/B. számú határozati javaslatban Dr.
Ghanem Borhan szerepel. Az Oktatási és Sport Bizottság az 1/A. számú határozati
javaslat elfogadását javasolta. Először az 1/A. számú határozati javaslatot bocsájtotta
szavazásra, melyben a közgyűlés Kis Mária Mártát javasolja megbízni 2009. december
1. napjától 2015. augusztus 15. napjáig az igazgatói feladatok ellátásával.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) 1/A. Határozati javaslat
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint az 1/A.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
118/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium igazgatójának
megbízása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a sárospataki Erdélyi
János Általános Iskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és
az alábbi döntést hozza.
A sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak
ellátásával
2009. december 1. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Kis Mária Mártát
bízza meg.
Havi illetményét 267.780 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. december 1.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az önkormányzat az
igazgatói pozíció ellátásával Kis Mária Mártát bízta meg, meghatározta az
alapilletményét is. Ezért már az 1/B. számú határozati javaslatról nem szavaztak.
A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatói
pozíciójára, a 2/A. számú határozati javaslatban Rostás Éva, a 2/B. számú határozati
javaslatban Mészáros Gáborné szerepel. Az Oktatási és Sport Bizottság a 2/B. számú
határozati javaslatban Mészáros Gáborné megbízását javasolja. A szakbizottsági
vélemények alapján először a 2/B. számú határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra,
mely Mészáros Gáborné igazgatói megbízásáról szól 2009. december l. napjától 2015.
augusztus 15. napjáig.
2.) 2/B. Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 9 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 2/B.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
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119/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola
igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kazincbarcikai Deák
Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatójának megbízásáról szóló
javaslatot, és az alábbi döntést hozza.
A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola igazgatói
feladatainak ellátásával
2009. december l. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Mészáros Gábornét
bízza meg.
Havi illetményét 249.350 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. december 1.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a minősített többség
szabályai szerint a támogatás Mészáros Gáborné igazgatói kinevezésére szól.
A sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pozíciójára vonatkozó, 3. számú
határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra, melyben a közgyűlésnek Palicz Istvánt
javasolja megbízni 2009. december l. napjától 2015. augusztus 15. napjáig az igazgatói
feladatok ellátásával.
3.) 3. Határozati javaslat
A közgyűlés 36 igen, 1 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 3.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
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120/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a sátoraljaújhelyi Deák Úti
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza.
A sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátásával
2009. december l. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Palicz Istvánt
bízza meg.
Havi illetményét 256.180 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. december 1.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatta
Palicz István igazgatói kinevezését.
Ezt követően a szerencsi Szakképző Iskola igazgatói megbízására vonatkozó, 4. számú
határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra, melyben a közgyűlés Kovács Juliannát
bízza meg 2009. december l. napjától 2015. augusztus 15. napjáig az igazgatói
feladatok ellátásával.
3.) 4. Határozati javaslat
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a 4.
számú határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
121/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szerencsi Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szerencsi Szakképző
Iskola igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza.
A Szerencsi Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátásával
2009. december l. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Kovács Juliannát
bízza meg.
Havi illetményét 340.970 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. december 1.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatta
Kovács Julianna igazgatói kinevezését.
A közgyűlés nevében az újonnan megválasztott igazgatóknak gratulált, a pályázóknak
megköszönte, hogy pályáztak. Ezzel a Megyei Önkormányzat oktatási intézményei
közül négy intézménynél az igazgatói álláshelyek betöltésre kerültek, illetve egy
szociális intézménynél. Megköszönte az érintetteknek, hogy a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz hozzájárultak, még egyszer gratulált és jó munkát kívánt mindannyiuknak
a jövőben.

Tizedik napirend: Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon”
Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban a maradvány vagyon felosztására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: az előterjesztés a közgyűlés tagjai részére a
közgyűlés ülése előtt kiosztásra került. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat által és még más gazdálkodó szervezetek, illetve Miskolc Megyei Jogú
Város által létrehozott „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon” Alapítvány
megszüntetésével kapcsolatos maradvány vagyon felosztásáról szól az előterjesztés.
Ez abban az időben létrejövő alapítvány, úgy gondolja, hogy abszolút jó szándékkal,
és akkor még úgy látszott, hogy majd eredménnyel működő alapítvány, amelynek a
megvalósulása azért nem történt meg, mert Magyarország nem rendezte meg azt a
Világkiállítást, ami akkor tervbe volt véve. Akkor még foglalkoztak és dolgoztak vele.
Kiadványokat tudott a megyéről megjelentetni, és most az Ügyészség, mivel évek óta
nem működik, az előterjesztésben szereplő javaslattal élt a megszüntetésre
vonatkozóan, ugyanakkor rendelkezni kell valamilyen módon a vagyonnal.
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta
a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyűlése által közösen létrehozott Egyeztető Bizottság ülésén történt meg az
egyeztetés és a hozzájárulás a javaslattal kapcsolatban. A határozati javaslatban
szereplő előterjesztéssel a város vezetése egyetértett. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem
tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan,
így szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.
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
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
122/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye a Világkiállításon” Alapítvány
megszüntetésével kapcsolatban a maradvány vagyon felosztására javaslat tétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye a Világkiállításon” Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban a maradvány
vagyon felosztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlései által létrehozott Egyeztető
Bizottság egyetértésére is tekintettel – javasolja, hogy a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye a Világkiállításon” Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
megszüntetésével kapcsolatos - ügyészségi, bírósági - eljárás során a maradvány
vagyon felosztásánál a 3525 Miskolc, Városház tér 1. székhelyű Térségi Képzés
Oktatási Alapítvány (Pk.179/1991.) kerüljön figyelembe vételre.
A Közgyűlés egyidejűleg kéri, hogy a Miskolci Városi Ügyészség az Alapítvány
megszüntetésére és a maradvány vagyon felosztására irányuló keresetében
indítványozza a bíróságnak a Térségi Képzés Oktatási Alapítvány részére a
maradvány vagyon átadását.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban foglaltakról a Miskolci
Városi Ügyészséget és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse,
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továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a megszüntetéssel, illetve a maradvány
vagyon felosztással kapcsolatban az alapító részéről szükséges további
intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Határidő: az értesítés megküldésére azonnal,
a szükséges további intézkedések megtételére értelem szerint

Tizenegyedik napirend: Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2010. évi díjának megállapítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi
díjainak megállapítása a Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ez
került egy privatizáció során egy szerződéssel, tulajdonképpen névben megmaradó
céghez. Erre vonatkozóan a megállapítás joga az önkormányzaté és van egy
szerződés, hogy hány évig fogja a cég elvégezni ezen feladatot, így kapcsolódik a
Megyei Önkormányzat a továbbiakban is ehhez a programhoz.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és valamennyien
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pontnál megjelent
Cziáky Zoltánt, a BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatóját, aki az elmúlt időszakban is részt vett a közgyűlésen. Az
előterjesztés úgy gondolja, hogy összhangban volt a BORSODKOMM Kommunális és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. igényeivel, támogatta a közgyűlés is. A közgyűlés
tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel
kapcsolatosan, így szavazásra bocsájtotta a rendelet-tervezetet.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 34 igen, 0 nem szavazattal, 13
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
21/2009. (XI. 23.) számú rendelete
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a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló – többször
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. §
A rendelet 8. § (2) bekezdése a következőképpen módosul:
„A 2010. évre hatályos díjakat a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. sz. melléklet
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELE
2010. ÉVRE
Kémények ellenőrzése/tisztítása
Típus
ESH,
ESB,
ESZ,
ESV
ET
EGH,
EGB,
EGZ,
EGV
ESHX,
ESBX

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

Éves díj
Nettó
Bruttó
egységár egységár
1532

1915

760

950

1360

1700

2168

2710

Féléves díj
Nettó
Bruttó
egységár egységár
768

960

1084

1355
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EGHX,
EGBX,
EGZX
EGW
CSA,
CSM,
CSV
CGA,
CGM,
CGV
CGW
CT
CSN

KSHQ,
KSBQ,
KSZQ,
KSVQ
KSHN,
KSBN,
KSZN,
KSVN
KGHQ,
KGBQ,
KGVQ,
KGZQ
KGHN,
KGBN,
KGZN,
KGVN
KT
FCK,
FCN
KAK,
KAN

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
elvű és kisméretű égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
Központi, szilárd/olajtüzelésű
(hagyományos), egyrétegű vagy vízzáró
béléssel ellátott v. szerelt v. nem gravitációs
elvű és nagyméretű égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy
vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem
gravitációs és kisméretű elvű égéstermék
elvezető ellenőrzés, tisztítás
Központi, gáztüzelésű, egyrétegű vagy
vízzáró béléssel ellátott v. szerelt v. nem
gravitációs elvű és nagyméretű égéstermék
elvezető ellenőrzés, tisztítás
Központi tartalék égéstermék elvezető
ellenőrzés, tisztítás
Füstcsatorna kisméretű vagy nagyméretű,
ellenőrzés, tisztítás
Koromakna kisméretű vagy nagyméretű
ellenőrzés, tisztítás

1896

2370

4160

5200

2080

2600

4160

5200

2080

2600

2076

2595

11432

14290

5716

7145

11544

14430

5772

7215

20144

25180

10072

12590

14984

18730

14984

18730

2264

2830

6104

7630

3052

3815

7496

9370

3748

4685

A díjak tartalmazzák a 4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat költségeit is.
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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
9128
11410
2a
2b

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (Nem
lakáscélú használat esetén)

12584

15730

2c

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (70
kW teljesítmény felett)

20456

25570

2d

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény (LAS
rendszerű kémények esetén)

11656

14570

2e

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény (Nem
lakáscélú használat és LAS rendszerű kémények esetén)

15096

18870

Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvélemény. (70
22976
28720
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.
(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.”
Használatbavételi engedélyhez.
9040
11300
5a
Tüzelőberendezés(ek) bekötéséhez kiadott szakvéleménnyel
6520
8150
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 *
5088
6360
6a
Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú
8824
11030
használat
esetén, 70 kW teljesítmény alatt) **
6b
Tervfelülvizsgálat / Helyszíni építésellenőrzés (Nem lakáscélú
11344
14180
használat
esetén, 70 kW teljesítmény felett) **
6c

Az ÁFA mértéke 25%. A feltüntetett bruttó egységárak 20% ÁFÁ-t tartalmaznak!

Egy épületen, egy időben a második és további kéménykürtőkön végzett vizsgálat díja az eredeti ár
30%-a kéménykürtőnként.
Ettől eltérően:
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*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

Tizenkettedik
helyzetéről

napirend:

Beszámoló

a

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte Cziáky Zoltánt, a BORSODKOMM
Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, mint
előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Cziáky Zoltán, a BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatója szóbeli kiegészítésében, mint minden évben, most is néhány
gondolatot fűzött hozzá az írásbeli anyaghoz. Néhány hangsúlyosabb kérdést kiemelt a
beszámolóból. Társaságuk ebben az évben is teljes körűen eleget tett az
önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak, illetve a jogszabályban előírt
kötelezettségeknek. Személyi és tárgyi feltételeik ebben az évben is teljes körűen
biztosítottak. Tárgyi oldalon fejlesztésről számolt be, elsősorban kommunikációs
oldalon, ahol minden munkatársukat mobiltelefonnal láttak el, hogy bármelyik
lakásnál, bármelyik helyen műszaki jellegű kérdése vagy problémája van, akkor
azonnal tudja hívni a vonatkozó szakemberüket és meg tudják beszélni a felmerült
kérdéseket. Ez egy fajta szolgáltatás minőségnövelő intézkedés volt, úgy érzik, hogy
beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Személyi oldalon is tudtak ebben az évben
fejleszteni. Kéményseprő mestereket képeztettek ki. Három ember indult neki a
képzésnek, két ember a vizsgákat októberben befejezte, ők az Iparkamara következő
ülésén fogják átvenni a mesterlevelüket. A harmadik kolléga jövő évben fogja
befejezni a vizsgát. A személyi feltételek ilyen mértékű fejlesztése megint csak a
szolgáltatás minőségét hivatott emelni és bíznak benne, hogy ez így is lesz. Társaságuk
a világban tapasztalható gazdasági problémák ellenére is, ebben az évben sikeresen és
stabilan tudott gazdálkodni. Bevételeik 14%-al növekedtek. Költségeik pedig infláció
környékén voltak jellemzőképpen, egyéb területeken bizonyos növekedések vannak,
amelyeket azzal tudnak magyarázni, hogy a lakosság kéményhasználati szokásai
változnak, a földgázárak emelkedése, illetve az általános bizonytalanság miatt egyre
többen újra előveszik azokat a dobkályhákat, sparhelteket, amelyeket a kamrába
száműztek néhány éve, vagy egy évtizeddel ezelőtt. Ezeknek a kéményeknek az
ellenőrzése a feladatuk. Nagyon sok esetben azt tapasztalják, hogy ezeket a
tüzelőberendezéseket, ezeket a kéményeket úgy veszik igénybe a lakók, hogy a
kéményt nem korszerűsítik. Nagyon sok esetben kellett megtagadniuk az ügyfeleknél
ezeknek a tüzelőberendezéseknek a használatát, mert a kémény nem volt olyan
állapotban, hogy biztonsággal vágjanak neki a fűtési szezonnak. Egy nagyon fontos
gazdasági momentumot említett még, ezzel küzdenek és 2009-ben lett ez igazából
problémája társaságuknak, a kintlévőség jelentős növekedése. Társaságuknak a
kintlévősége 25 millió forint, hogy a nagyságrendet érezzék, ez kb. 2 havi árbevételük,
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ezt folyamatosan görgetik maguk előtt. Intézkedéseket tettek, ezeknek az eredményét
azonban most még egészen pontosan elmondani nem tudta. Közszolgáltatás helyzete,
kéményseprés. A korábbiakban már említette és a beszámolóban olvashatták, hogy
növekedett a feladatuk, kb. 3000 kémény jelent meg feladatként a területükön. Ezek
jellemzően szilárd tüzelésű kémények, sok gondjuk van velük, folyamatosan hívják fel
a lakosság figyelmét ezeknek a kéményeknek a biztonságos használatára. Továbbra is
rengeteg hibát találnak ezeken a kéményeken. Gáztüzelés esetén is most már látják azt,
hogy azokon a területen, ahol 10-15 éve történt a gázosítás, vagy még régebb óta,
bizony a gázkészülékek nagyon rossz állapotban vannak és ez a rossz állapot sajnos a
kéményeken is meglátszik. Elmondta, hogy a beszámolóban talán nem fordított erre
kellő hangsúlyt, most mégis megemlítette, mert ez az év úgy tűnik, hogy ebben a
témában is fordulópont lesz. Talán a lakosság anyagi helyzete, talán azért, mert
gondjaik vannak a kéményükkel, sajnos szembetalálkoznak rengeteg olyan esettel,
amikor az ügyfelek nem engedik be a kéményseprő kollégákat, nem engedik a
kémények ellenőrzését, nem engedik ezeknek a tisztítását. Jogszabályi kötelezettség
nekik ezeken a címeken a munkát elvégezni és a lakóknak jogszabályi kötelezettsége
ezt a szolgáltatást igénybe venni. Próbálnak ez ellen tenni, az eszközeik sajnos
korlátozottak, elsősorban a kommunikációban látják ennek az egyik lehetséges
megoldását. A másik megoldás az, hogy a települési önkormányzatokat keresik meg és
ezeket az adatokat átadva kérik az építési hatóságot, a jegyzőt valami intézkedés
megtételére. Szakvéleményezés. Sajnos a beruházások, fejlesztések, mind a gazdasági
társaságoknál, mind az önkormányzatnál, mind a lakosságnál érthetően visszaestek.
Nagyon kevés szakvéleményes feladata van a munkatársaiknak. Most ősszel látják,
hogy egy pici emelkedés van, de ez minden évben szezonálisan kimutatható. Sajnos év
végén összességében ez még mindig kevesebb lesz, mint az előző évi anyag.
Fejlesztésről, következő évi terveikről mondott még néhány gondolatot. A
kommunikációt, mint egy nagyon fontos dolgot, 2010-ben is szeretnék továbbvinni,
lehetőség szerint fejleszteni. Most már második éve rendszeresen megjelennek a Kulcs
Magazin hasábjain és számukra kedvező visszajelzéseket kapnak a lakosságtól. Úgy
gondolják, hogy ez a fajta tájékoztatás megjelent rádióban, televízióban, főleg a fűtési
szezon kezdetén. Megjelenik társaságuk, illetve az országos médiákban az országos
ipartestületük és próbálnak tanácsokat, információkat átadni a lakáshasználóknak. Egy
nagyon fontos szolgáltatást próbálnak meg bevezetni, ez a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás mellett valósulna meg, és terveik szerint bíznak abban, hogy ezt sokan
igénybe fogják venni. Talán az önkormányzatnál is érdemes lehet ezen elgondolkodni.
Itt, amikor a költségvetési koncepcióról tárgyalták, felmerült az, hogy hogyan lehetne
költséget megtakarítani. Felmerült, hallották is, hogy milyen mennyiségű földgázt
használnak el az intézmények. Ők közszolgáltatóként mondanának egy másik
lehetőséget. Sajnos azt tapasztalják a munkatársaik, hogy a gázüzemi
tüzelőberendezések karbantartottsága, beállítottsága néha kritikán aluli. Szakirodalmi
adatok alapján bizton tudják azt mondani, hogy ha a gázüzemi tüzelőberendezések
karbantartása rendszeresen megtörténik, hőcserélők tisztítása rendszeresen
megtörténik, beállítása az égőfejeknek megtörténik és azt folyamatosan ellenőrzik,
szakirodalmi források, 6-8-10-12%-os megtakarítást írnak. Abban gondolkodnak,
mivel szaktudásuk és eszközparkjuk van, hogy mind az önkormányzatok felé, mind a
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lakosság felé nyitnak és publikálnak egy ilyen szolgáltatást, ahol bárki kérheti azt,
hogy műszeres mérésekkel ellenőrizzék a gáztüzelő berendezéseik hatékonyságát.
Amennyiben ez a hatékonyság egy bizonyos szint alatt van, akkor nyilván javasolni
tudják, hogy gázszerelőnek, gázszerviznek az értesítésével lépjenek tovább és oldják
meg ezt a problémát. Azt gondolják, hogy egy-egy ilyen mérés utáni karbantartás, és
szerviz nagyon gyorsan behozhatja ennek a mérésnek és szervízelésnek a plussz
költségét. Ezért azt gondolják, hogy életképes lehet ez a szolgáltatás, de ezt majd egy
év múlva fogja tudni a közgyűlés tagjainak elmondani, hogy mire jutottak ezzel
kapcsolatban. Az információs csatornák másik oldala az Internet. Több éve tervezik,
hogy a honlapjukat frissítik és tartalmát bővítik. Örömmel jelentette, hogy a munka
megkezdődött, így valószínűleg jövő év elején már a frissített és bő tartalmú honlapot
fogják az Internet látogatók megtalálni oldalaikon. Megköszönte a lehetőséget és
elmondta, hogy a közgyűlés rendelkezésre áll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a szóbeli kiegészítést.
A beszámolót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglakoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a Megyei Önkormányzatnak fontos, hogy ez a
cég jól működjön, a lakosság megelégedésével. Úgy gondolja, hogy az áremelések egy
korrekt mértéket tartó áremelési javaslatok voltak, amit most az önkormányzat
meghatározott. Akkor látják a nagy bajt, amikor a reggeli sajtóhírekben ott van egyegy tragédia, egy-egy családnál, és ez megrázó dolog. Azt reméli, hogy az, amiről itt
szó volt, hogy nem engedik be a kéményseprőket a házba, - mert csak pénzt visz a
háztól - ez elég kis számban fordul elő. Ugyanakkor látják a gondjait a családoknak,
hogy ahol nem szabad, még ott is a spórolás útjára lépnek. Kérdésére a közgyűlés
tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a beszámolóval
kapcsolatosan, így kérte a közgyűlés tagjait, hogy a beszámoló tudomásulvételéről
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 13 fő nem szavazott a beszámolót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke még egyszer megköszönte az elkészített
beszámolót és további jó munkát kívánt.

47

Tizenharmadik napirend: Tájékoztató B.-A.-Z. megye 2008. évi gazdasági
folyamatairól „B-A-Z megye 2008. évi gazdasági folyamatainak elemzése” címmel
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent Harsányi Istvánnét, az APEH Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának igazgatóját, akit arra kért, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg,
melyhez projektort is használt.
Harsányi Istvánné, az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának
igazgatója szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz
híven ők is ez évben is új vezetéssel ugyan, de örömmel fogadták a felkérést és
megtiszteltetés számukra az, hogy ilyen körben is számot adhatnak a megye régió,
ezen belül a megye gazdasági folyamatairól, eredményeiről. Szólt arról, hogy a tegnapi
nap folyamán történt a megye legnagyobb 100, illetve a három mutató szerint 150
adózói részére, egy elkészült kiadvány ünnepélyes átadása TOP 100 néven, melyet a
képviselők figyelmébe ajánlott. Természetesen ugyanezen adatokra épülve még a
megye szempontjából meghatározó nagyságrendű vállalkozások szerepének
bemutatásával. A közgyűlés rendelkezésére bocsájtott írásos anyagot a bizottságok az
általa delegált munkatársa részvételével áttekintették, megbeszélték, a kérdésekkel
szükség szerint foglalkoztak, így egy rövid áttekintést adott ennek
figyelembevételével. 2008. évről van szó. Láthatják a számokból is, hogy 2006. évben
a megye gazdasága még felzárkózási növekedési pályán volt, gazdasági mutatóit
látják, kedvezőek, országos felettiek. 2007. évben a növekedés üteme már csökkenést
mutat, de még mindig az országos átlag feletti. 2008. év vonatkozásában, már ha a
bázishoz viszonyítanak, itt sajnos már 100% alatti és legdrasztikusabb csökkenés, mint
látják az adózás előtti eredmény vonatkozásában érzékelhető, téves ez a szám, 20%
alatti az elmúlt évhez képest. Ennek több oka van. A gazdasági teljesítmények mutatói,
országos viszonylatban bázishoz képest is csökkenő tendenciát mutatnak, országos
átlaghoz képest szintén úgy a nettó árbevétel, export, hozzáadott érték és az előbb
említett adózás előtti eredmény. 2008. év legjellemzőbb vonása a teljesítmények
ágazatilag differenciált változása. Itt főleg a vegyipar és a gépipar erős visszaesése
nyomja rá a bélyegét, érzékelteti hatását a megyei teljesítmény mutatókban és az
energiaipar eredményei pozitív irányú változása ezt nem volt képes ellensúlyozni. Ez a
kettős hatás, sőt inkább az egyszeres, a vegyipar és a gépipar visszaesése, ez erősen
rányomja a bélyegét és mind a gazdasági teljesítményi mutatókban, mind a
jövedelmezőségi mutatókban erősen érzékelteti hatását. Ezért, mint ahogy a
részanyagokban is bemutatták, úgy ítélték meg, hogy három ágazat, illetve kettő
ágazat nélkül is vizsgálják a teljesítmények alakulását. A vegyipar, gépipar adatai
kivételével láthatják, hogy kedvezőbb a kép az országos összehasonlításban. Az
eredménymutatók tekintetében ugyanezt érzékelhetik. Nagyobb a visszaesés az
országos trendekhez képest. A hatás, a számokból látható, ugyanezen két ágazat
eredményének a kihatása. Pénzügyi eredmény változásai és főleg a vegyipar
válsághatásainak jelentkezése és az egyéb körülmények, ami a meghatározó szerepe
miatt tükröződik a megyei össz-számokban is. Sajnos nem javult a foglalkoztatás
2008. évben. A társas vállalkozások körében elmondható, hogy mintegy 3,1%-os
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csökkenés, 3000 főt meghaladó a létszámcsökkenés. Ezek 2008. évi bázis időszakhoz
viszonyított számok. Nem javultak sajnos a bérpozíciók sem a megyében. Míg a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei átlagbér az országosnak 87,1%-a volt 2007-ben, addig
ez 2% ponttal sajnos csökkent 2008-ra. Egy kedvező változásról is beszámolt, a
számok tükrében, mégpedig a beruházások alakulásáról. Ez megint a meghatározó
nagyságrendű ágazat teljesítményére vezethető vissza, illetve a nála jelentkező
beruházásokra. Itt főleg a vegyipar, mint látható milyen nagyságrendet képvisel és
közel 265%-os a bázishoz képest a beruházások összegének alakulása. Természetesen
tudják, hogy hosszú előkészítési munkálatokat, kivitelezési munkálatokat igényel és
ennek a gazdasági eredményben jelentkező hatása az éves trendeket nem követi.
Természetesen ez még nem jelentkezik a 2008. évi eredményekben. A megyében a
vállalkozások méretnagysága szerint sem történt lényeges változás. Az elmúlt évben
ugyanazt mondhatják, némi kis változással, hogy a kis- és középvállalkozások relatíve
magas száma és kis számú, de már többszörösen általa említett nagy gazdasági
teljesítménnyel bíró nagyvállalkozás, aminek a kihatása jelentkezik. Tapasztalható és
változatlanul az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy az erős középmezőny az,
ami hiányzik és ebben nem érzékelhető pozitív elmozdulás. Bíznak benne vélhetően,
mind a beruházások, mind a változások hatásaként ebben a két megyei aspektusból
meghatározó szerepű ágazatban a pozitív irányú változás érzékelhető lesz hamarosan.
Látják a nettó árbevételnél, exportnál, saját tőkénél meghatározó szerepe van a
nagyvállalkozásoknak. Természetesen ezt tükrözik a teljesítménymutatók is.
Viszonylag nagyobb létszámmal a kisvállalkozások dolgoznak, nyilván könnyebb a
munkába állítás ezen vállalkozásokban, kevésbé tőkeigényes. Nem mondhatják el ezt a
bérek vonatkozásában, a kisvállalkozás alacsonyabb bérrel, a bérpozíciók jobbak a
nagy vállalkozásoknál. Ha ebben az ágazatban a változás iránya pozitívvá válik, akkor
ennek nyilván nagyon sok kihatása jelentkezik, reményeik szerint. A megye gazdasága
fejlődése másik problematikája is változatlanul megint a térség, a kistérségek, illetve a
térségek szerinti megoszlás. A három kiemelt térség változatlan, Miskolc,
Tiszaújváros, Kazincbarcika. A nem kiemelt térségek javára történt némi elmozdulás
2007-hez képest. Ennek ellenére elmondható, hogy a hozzáadott saját tőke több, mint
80%-a a három kiemelt térségben összpontosul. Hozzáadott érték közel 80%-át ők
realizálják, illetve állítják elő és ebben a három térségben a lakosság több, mint 50%-a
él. Az az anyag, amit rendelkezésre bocsájtottak, sokkal bővebben, még több
aspektusból értékeli az eseményeket. A munkanélküliségi ráta, az majdnem, hogy
duplája, sőt lehet, hogy már a legfrissebb adatok szerint duplája is a régióban, illetve a
régióban nem, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, szűkebb pátriánkban igen.
Forrásként a legfrissebb, társas vállalkozások ÁFA bevallás adataira épülnek a
számok. Az önadózás keretében bevallott adatokat mutatják és tudják, hogy
meghatározóan az elmúlt év szeptemberétől számítják elemzések során a válság
hatások kihatásait és ezért is 2008. szeptember és 2009. harmadik negyedév, tehát
szeptember között egy év vonatkozásában vizsgálták egyrészt az ÁFA bevallások
alapján, hogy hogyan is alakulnak a számok. A grafikonok mutatják, hogy már 2008.
év végén, szeptembert tekintik bázisnak és látják, hogy csökkenek. Megjelennek a
válság jelei, mind az értékesítés, összértékesítés, belföldi értékesítés vonatkozásában.
Az export vonatkozásában első negyedévben látnak egy nem túl nagy mértékű, de
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pozitív irányú elmozdulást, ami egy félévre újra csökkenést mutat. Harmadik
negyedévtől újra egy minimális ugyan, de pozitív irányú elmozdulás érzékelhető. Ha a
létszám vonatkozásában vizsgálják ezt az időszakot, ezt a társas vállalkozások járulék
bevallásában közölt adatokra alapozva teszik, akkor azt mondhatják, hogy a válság
hatása ágazatonként differenciáltan jelentkezik. Export lehetőségek beszűkülése, eltérő
az ágazatok között, a számok a médiákban és egyéb elemzésekben jelentkező
tendenciákat és tényeket erősítik meg, építőipar, gépipar, kohászat és vegyipar. Az
adóbevételek vonatkozásában a beruházásoknak kihatása van. Szólt arról, hogy a
megye milyen nagyságrendben járult hozzá 2008. évben az államháztartás
bevételeihez. Ha az utolsó előtti oszlopot tekintik, akkor azt láthatják, hogy az összadó
bevétel vonatkozásában csökkent, mert ha ÁFA nélkül vizsgálják, akkor magasabb a
hozzájárulás aránya, mint az országos szám. Tehát egy 7,5%-os növekedést mutat
2007-hez képest. A válság jelei, hatásai, kihatásai az adóbevételekben még az elmúlt
év során nem érzékeltették hatásukat. A társasági adóbevallás növekedett legnagyobb
mértékben, de tudják, hogy részarányát tekintve ez nincs az élvonalban. A
jövedelmekhez kapcsolódó Szja és járulékok is növekedtek, de mérsékeltebben. A
beruházások hatása, azt eredményezte, hogy míg 2007-ben, 9959, tehát közel 10
milliárd forint befizetendő pozícióban állt a megye, addig 2008-ra ez -15,
visszaigénylővé vált a beruházások hatásaként és ezért azonban ezt negatívan nem
szabad értékelni, mert bíznak abban, hogy ezek a beruházások, ha később is, de
termelési értéket hoznak létre és a gazdasági teljesítmény mutatóiban, ha késleltetve is,
de megjelennek. Az APEH-ról, mint állami adóhatóságról szólt. Tudják, hogy nagyon
leegyszerűsítve kétszereplős a dolog, adózó és adóhatóság. Az adóhatóság megalkotta
2008. és 2012. évre szóló középtávú stratégiáját. A céljuk, egy olyan adóhatóság
alakítása és folyamatos tökéletesítése, amelyben az adózókkal együttműködnek. Az
adóbevétel meghatározó része az állami adóhatóság által realizálódik. Ilyen
aspektusból és ilyen irányban szervezik tevékenységüket, kapacitásukat minden
lehetőségeiket. Bízik benne, hogy sokan érzékelték és visszajelzések alapján nagyonnagy arányban pozitívan, azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel segítik, hogy minél
kevesebb időt kelljen az adózóknak az adóhatósággal tölteni. Minél egyszerűbbé és
kényelmesebbé váljék a székhelyről az ügyintézés. Azonkívül tudatosan, célirányosan
és hatványozottan törekszenek arra, hogy közel kerüljenek az adózókhoz. Különböző
előadások formájában nyílt napokat szerveznek, kérdésekre különböző, elektronikus,
papír alapon, bármilyen formában telefonon, ügyintézést bevezettek. Még egy nagyon
fontos dolgot említett ehhez előljáróban, hogy nyilván ezt mindannyian tudják, hogy
az adóhatóság jogalkalmazó szerv, tehát a mozgástere, a mozgási lehetősége az
törvényekben biztosított keretek között történhet. Mindkét fél részéről szükséges
ismerni ezeket a korlátokat. Amilyen lehetőségeik vannak, annak keretében lehet
méltányosságot gyakorolni. Méltányosság gyakorlásakor egyszerre kell két
szempontot érvényesíteniük, egyrészt, biztosítani, hogy a költségvetés bevételei ne
sérüljenek és befolyannak. A másik pedig, hogy adózók jól fizető adózók maradjanak.
Ebben a kettősségben van szükség az együttműködésre és bíznak abban, hogy ezzel
hozzátudnak, ők, mint adóhatóság is járulni, hogy egy-egy halasztással, egy fizetési
könnyítéssel, akár egy szankció elbírálásánál, a körülmények kellő mérlegelésével a
megye gazdaságának pozitív irányú változásához. Ez nemcsak az államháztartás,
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nemcsak az adóhatóság feladata és célja, hanem az adózók is elvárják tőlük azt teljesen
jogosan, hogy az adókikerülőkkel szemben, kötelezettségeiket nem teljesítőkkel
szemben, következetesen járjanak el. Ehhez megint hozzá kell tenni a törvényi hátteret
és a biztosított jogosítványokat. Azzal élve tudják mindezt megtenni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Harsányi Istvánné igazgatónak a
szóbeli kiegészítést és arra kérte, hogy ha lesz kérdés, arra a választ adja meg. A
tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság,
a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta, kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének adta át a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: bizottságuk informatívnak, a
megszokott magas szakmai igényességgel összeállított anyagnak tartotta, azt amit
kézhez kaptak. Rengeteg olyan adat, és olyan tény volt benne, amelyből megfelelő
következtetéseket lehet levonni. Bár tudják mindannyian, hogy a benne megbúvó
következtetések elsősorban a válság hatására viszont nem éppen kedvezőek.
Bizottságuk köszönetét és elismerését fejezte ki az anyag összeállítóinak és mindezt 10
igen egybehangzó szavazattal tudomásulvételre javasolták.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: hasonlóképpen
bizottságukban is természetesen a téma jellegéből fakadóan élénk beszélgetés folyt a
tájékoztatót illetően és 11 igen szavazattal javasolták tudomásulvételre.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: a tájékoztatót
tudomásul vették.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: bizottságuk tárgyalta, megvitatta és 15 igen szavazattal elfogadásra javasolta a
tájékoztatót.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait kérdezte arról, hogy kinek
van kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt
az írásbeli tájékoztatóhoz. Hajdú András képviselőnek adta át a szót.
Hajdú András, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy igazgatónőtől egy
rövid választ vár és inkább számokban. Láthatták az előbb, hogy a kis- és
középvállalkozóknál foglalkoztatottak létszáma az mekkora jelentős arányt tesz ki az
összfoglalkoztatottak között. Azt is tudják, hogy itt a bérszínvonal nem mindig közelíti
meg azt a bruttó kb. 190.000 forintot, amelyről országosan beszélnek. Az volt a
kérdése, hogy jövőre beszélnek a szuperbruttósításról, szó van arról, hogy mennyivel
marad több az emberek borítékjában. Egy bruttó 100.000 forintot kereső embernél
mekkora összeg után kell majd az adót befizetni és mennyivel marad több a
borítékjában így a szuperbruttósítás, illetve, az adó jóváírási szabályok megváltozása
után. Mit fog ez egy ilyen keresetű embernek jelenteni.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van-e
még valakinek kérdése. Nem volt. Hozzátette, hogy bár a téma a megyei gazdasági
folyamatok elemzése, de a gazdasági folyamatok része a dolgozó is, így felkérte
Harsányi Istvánné igazgatót a válaszadásra.
Harsányi Istvánné, az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának
igazgatója válaszában elmondta, hogy erre most számot nem tud mondani, de ígéretet
tett arra, hogy a holnapi nap folyamán tájékoztatást ad a Hajdú András képviselő által
feltett kérdésre.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a szuperbruttósításról az Alkotmánybíróság
végül is azt mondta, hogy elfogadható. Arra kérte Harsányi Istvánné igazgatót, hogy a
Hajdú András képviselő által feltett kérdésre adott válaszát a közgyűlés tagjainak is
megküldhessék. Ezek a beszámolók olyan anyagok, amihez a későbbiekben is vissza
tudnak nyúlni. Azt megszokták, hogy mindig a vegyiparral és kicsit a gépiparral vagy
anélkül a megye gazdasága között nagy a különbség. Amit láttak, sajnálatos módon a
foglalkoztatás visszaesése, ami egy komoly gond. Amit a mindennapjainkban
megélünk, ez alátámasztva számokkal itt szerepel. Azt reméli, hogy az önkormányzat
az elkövetkezendőkben is meg fogja kapni a tájékoztatást az APEH-től. Mindannyian
jobban örülnének, ha az APEH számainál sokkal nagyobbak lennének ezek a
nagyságrendek, nem százalékosan, hanem volumenében, hiszen akkor a megye
gazdaságának egy pozitívabb folyamatai jelennének meg. A bizottságok a
tudomásulvételt javasolták az önkormányzatnak ezen tájékoztató keretein belül. Még
egyszer megköszönte Harsányi Istvánnénak az elkészített anyagot és a munkatársainak
az ebben való segítségét. Mivel további kérdés, vélemény a közgyűlés tagjai részéről
nem volt, így kérte, hogy a tájékoztató tudomásulvételéről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 8 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a 2008. évi
gazdasági folyamatokról szóló elemzést, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről
szólt, tudomásul vette.
Tizennegyedik napirend:
mezőgazdaságáról 2009. év

Tájékoztató

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent Orosz Istvánt, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Mezőgazdasági
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Szakigazgatási Hivatal főigazgatóját, aki korábban az FM Hivatal vezetőjeként
dolgozott, tehát a mezőgazdaságot jól ismerő ember. Felkérte, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Orosz István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal főigazgatója néhány kiegészítést tett ahhoz az írásos anyaghoz, amit
megküldtek a közgyűlésnek és bizottsági értekezleteken már bizonyos mértékben ki is
tárgyaltak. Az indoka az, hogy október közepére készítették ezt az írásos anyagot és
azóta eltelt bizonyos időszak és természetesen a munka sem állt meg. A területeken is
végeztek olyan munkálatokat, amiket akkor még számszerűen nem tudtak pontosítani.
Az első ilyen módosítása az volt, hogy írták az írásos anyagban, hogy a 2009-es év
aszálykárossá nyilvánítása után, a kárenyhítés miatt várják, hogy a termelőik
kérelmeket fognak benyújtani hozzájuk, amelynek az összesítését a hivataluknak
kellett megtenni és továbbítani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé.
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy 157 ilyen kérelem érkezett hozzájuk, amit Mészáros
Péterhez, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetőjéhez továbbítottak. Annak a feldolgozása
folyamatban van, úgy gondolja, hogy Mészáros Péter erről tájékoztatást is tud majd
adni. Néhány számadatot mondott el az őszi vetésekről és a betakarítással
kapcsolatban, ami változás. Néhány terméseredmény, a napraforgó és kukorica
esetében valamelyest csökkentek a terméshozamok. Kukorica betakarítás.
Gyakorlatilag befejeződött, még nem teljes mértékben, de itt is szerényebb eredmény
született, mint ahogy azt az októberi becslésekben szerepeltették. Tájékoztatást adott
továbbá arról, hogy elvetésre került a tervezett őszi káposzta repce, illetve hogy őszi
búzából még mintegy 5200 hektárnyi terület nem került elvetésre. Az elmúlt napok,
hetek csapadékos időjárása lehetetlenné tette, hogy ezt a munkát elvégezzék. A
termelők az információi szerint készen állnak arra, hogy ezt a területet elvessék és
mihelyt erre lehetőség van, valószínű meg is fogják tenni. Még az őszi munkákhoz
tartozik az őszi mélyszántás elvégzése, ami szintén az előbb említett okok miatt 47%ban történt meg. Itt annyival jobb a helyzet, hogy az őszi mélyszántás egy fagyás
állapotban is végezhető. Termelőik kapacitása erre adott, úgy gondolja, hogy ennek az
elvégzése biztosított. Egy bizottsági ülésen nem vett részt, ahol elhangzott egy kérdés,
amelyre az őt helyettesítő igazgatóhelyettes nem tudott válaszolni, az az volt, hogy
volt-e nagyobb jogsértés az állategészségügyi- és élelmiszeripari ellenőrzések
területén. Elmondta, hogy nem volt jelentősebb jogsértés 2009. évben. 193 esetben
történt vizsgálat, mintegy 21 millió forint bírság került kiszabásra. A bírságok
kiszabásának az indoka alapvetően az élelmiszerkönyvben előírtak be nem tartása, a
jelöléstől való eltérés, a lejárt fogyaszthatósági és minőség-ellenőrzési termékek
forgalmazása miatt következett be. Még két dolgot említett. A bizottsági üléseken is
elhangzott, hogy komoly gondot okoznak - és az anyagukban is írták - a mezei
lopások. Az Erdészeti Igazgatóság anyagában külön helyet is kapott, hogy országosan
is kirívó, sajnos - ez tavaly is így volt és ebben az évben is - az a mértékű falopás, ami
itt a megyében bekövetkezett. Arról is beszéltek, és írták, hogy van egy, kiemelkedő
összefogás az erdőtulajdonosok, az erdészet és a rendőrség között, abban a
vonatkozásban, hogy bizonyos eredményeket már sikerült elérniük. Júliustól megjelent
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az új erdőtörvény, s ebben olyan változások következnek majd be, amelyek javíthatják
ezt a helyzetet. Származási igazolást kell biztosítania annak, aki fa szállítással, illetve
értékesítéssel foglalkozik. Nemcsak a kitermelésnél, a szállításnál, az értékesítésnél.
Közben is ellenőrizhető lesz például. Erdővédelmi szolgálat kerül felállításra, akik
nagyobb jogosítvánnyal, annyira nagyobbal, hogy eddig nem is volt ilyen,
intézkedhetnek abban a vonatkozásban, hogy ezt a tevékenységet teljes mértékben, ha
lehet visszaszorítsák. Változott az erdőgazdálkodási bírság mértéke, 10.000
forint/köbméter, az új erdőtörvény szerint 20.000 forint/köbméter lesz és az
erdővédelmi bírság is 30.000-300.000 forintig terjedhet. Megemlítette még azt, hogy
az erdészetek, az erdőtulajdonosok, a rendőrség és a polgárőrség között vannak olyan
próbálkozások, olyan vállalkozások, amelyek eredményhez vezethetnek, azzal kezdte,
hogy náluk az erdészet és a rendőrség között van, de bízik benne, hogy ez bővülni fog.
A vagyonvédelem vonatkozásában úgy gondolja, hogy ezen a két szervezeten túl a
termelőknek, a tulajdonosoknak, az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, a
hatósági munkát végzőknek az összefogására van szükség. Ebben egy jelentősebb
előrelépést terveznek. Két bizottsági ülésen is szóba került a szövetkezés. Az anyagban
is írtak róla, hogy milyen tevékenység, milyen eredmények születtek megyénkben
ilyen vonatkozásban. Mint ahogy a bizottsági üléseken is téma volt, nagyon sok
tartalék van még a szövetkezésben. Minden alkalommal beszélnek róla, bármilyen
értekezésről, bármilyen találkozásról, bármilyen közgyűlésről legyen szó, de sajnos az
eredmények még nem teljesen adottak abban, hogy ebben előrelépésről számolhasson
be. Úgy gondolja, hogy talán az utolsó perce érkezett el annak, hogy számba vegyék
az adottságaikat, a kapacitásaikat, legyen az szellemi vagy technológiai és
kapcsolataikat annak vonatkozásában, hogy ne legyenek - a termelőkre gondolt
alapvetően - kiszolgáltatottak, akár az értékesítés, akár a beszerzés, akár a termés
mennyiség és minőség javításában.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Orosz István főigazgatónak a
szóbeli kiegészítését, melyben már egy bizottsági kérdésre is megtörtént a válaszadás.
A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kinek
van kérdése, véleménye a tájékoztatóval kapcsolatosan. Dr. Kormos Imre
képviselőnek adta át a szót.
Dr. Kormos Imre, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy a tájékoztató
alapos, eredményeket, problémákat és jól hasznosítható információkat tartalmaz
laikusok és politikusok számára is. Hozzászólásának célja, lényege a vízgazdálkodást
érintő figyelemfelhívás volt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően dr. Szabó Csaba képviselőnek adta
át a szót.
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Dr. Szabó Csaba, a közgyűlés tagja hozzászólásának elején előrebocsájtotta, hogy
főigazgató urat régóta ismeri és tiszteli szakmai múltjáért és természetesen nagyon
korrektnek és értelmesnek tartja azt a tájékoztatót, amit kaptak. Ennek ellenére azt
gondolja, hogy érdemes ráközelíteni a témára, hogy egy kicsit pontosabb képet
kapjanak. Hallották, el van vetve, le van aratva, folynak az őszi munkák, folynak az
aktuális munkák mindig, természetesen a termelők teszik a dolgukat. A kérdés
azonban, illetve a jelenség azonban az, hogy kik is ezek a termelők és milyen struktúra
kezd kialakulni feltételezi a megye mezőgazdaságában is, de a magyar
mezőgazdaságban mindenképpen. Csak egy számadatot említett, ezelőtt egy néhány
évvel - és ezt talán majd Mészáros Péter is alá fogja támasztani - 208 ezer volt az
országban azoknak az igényeknek a száma, akik támogatást kértek, illetve területalapú
támogatást vettek igénybe. Ez a szám nagyjából kb. 180 ezer körül alakul most. A
jelenség az, hogy kb. 30-40 ezer termelő tűnt a rendszerből néhány év alatt. Erre
nyilván azt szokták mondani, hogy világjelenség, a birtokkoncentráció, és a
tőkekoncentráció, azonban nálunk ez már olyan egészségtelen méreteket öltött, ami az
Európai Unióban egyáltalán nem szokás, mindig az Európai Unióra szoktak
hivatkozni, ahol az átlagos birtokméret kb. 17 hektár. Nálunk több ezer, több tízezer
hektáros nagybirtokok alakulnak ki, egyre inkább ebbe az irányba megy el a
mezőgazdaság, ami úgy gondolja, hogy rendkívül egészségtelen folyamat.
Természetesen abból a szempontból egészségtelen, ahogy a mezőgazdaságnak a
társadalmi szerepében gondolkodik, mert a mindenható hatékonyságnak az oltárán
természetesen ezt lehet egészségesnek nevezni. Lehet egészségesnek nevezni azt, hogy
egy falu határát nem is tudják a faluban, hogy ki műveli. Ha valaki megkérdezi szinte
bármelyik településen, hogy ki gazdálkodik a határban, akkor azt fogják mondani az
emberek, hogy valami kft. Foglalkoztat 3-4 embert, ma ott tartunk, hogy ha
végigmegyünk az országban, búza, kukorica, napraforgó, repce. Ennyit lehet találni.
Alapanyagot, tömegterméket termelünk, nem használjuk ki azt a fantasztikus
lehetőséget, amely a magyar adottságokban, természeti, klimatikus adottságokban
rejlik. Nem használjuk ki azt a lehetőséget, amely a mezőgazdaságnak a
foglalkoztatási szerepét tudná növelni, egyáltalán a mezőgazdaságot újra
összekapcsolná, a föld művelését újra összekapcsolná a vidéknek az életével. Jelenleg
a falvaknak az elsorvasztása folyik, jelenleg az zajlik, hogy üresek az állattartó
telepek, üresek az istállók, minden évben csökken az állatlétszám Magyarországon.
Minden évben halljuk, hogy az egészségtelen növénytermesztés, állattenyésztés
felborult egyensúlyát helyre kell állítani. Ehhez képeset a tavalyi évben ismét több,
mint 1%-al csökkent az állatlétszám, illetve az állattenyésztésnek a kibocsátása. Egy
pár szóban elmondta, hogy mi vár ránk. Először a rendszerváltás óta 2010-ben csökken
az a forrásállomány, amely a termelőknek a rendelkezésére fog állni. Ez teljesen
ellentétes az agrártörvénnyel, az agrártörvény ugyanis előírja, hogy minden évben
biztosítani kell a támogatások reálértékének legalább megmaradását, vagy növelését.
Most a valóság az, hogy 80 milliárd forintot vonnak el a mezőgazdaság, illetve a
Földművelésügyi Minisztérium költségvetéséből arra hivatkozva, hogy majd az
európai unióból jövő források ezt kiegyenlítik. De még ha ezt ki is egyenlítené, illetve
minden forráshoz hozzá is jutnánk, akkor is 10 milliárd forinttal csökken a tényleges
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összeg, amely a mezőgazdasági termelők rendelkezésére áll. Nem beszélve arról, hogy
az uniós források azért bizonytalanok, hiszen pályázni kell, utófinanszírozott
projektekről van szó, ez egyáltalán nem tudja kiegyenlíteni azt az elvonást, amit a
központi költségvetés megtesz a mezőgazdasággal. Nem beszélve arról, hogy a
koppenhágai szerződés aláírásakor arról volt szó, hogy nem szinten maradunk, hanem
arról volt szó, hogy felzárkózunk. Felzárkózásról már senki nem beszél, arról beszél
csak, hogy legfeljebb örüljünk annak, hogy egyáltalán az Európai Unióból ki tudjuk
egyenlíteni azokat a forráshiányokat, amelyeket a magyar költségvetésben a magyar
kormány okoz. A helyzet egyáltalán nem rózsás, illetve azt mondja, hogy annak
ellenére, hogy ilyen a helyzet, azért a termelők teszik a dolgukat. Azonban az is
nyilvánvaló, hogy egy nagyon egészségtelen folyamat zajlik a mezőgazdaságban is.
Úgy gondolja, hogy ez nem jó felé vezet és ezen változtatni kell, ez szükséges.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: mind a két frakcióból egy-egy felszólalás
elhangzott. Ami felvetődött a bizottsági ülésen, arra megkapták a közgyűlés tagjai a
választ Orosz István főigazgatótól. Az anyag a megye helyzetéről, mezőgazdaságáról
egy jó képet tudott adni a képviselőknek, ez volt a cél. Felelőssége van az
emberiségnek önmagáért és egymásért. Hozzátette, hogy a dr. Szabó Csaba képviselő
által elmondottakkal egyetért. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel további
kérdéseket és nem nyilvánítottak véleményt a tájékoztatóval kapcsolatosan, így kérte,
hogy a tudomásulvételről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte Orosz István főigazgatónak és az
MVSZH dolgozóinak az elkészített anyagot. Hozzátette, reméli, hogy lesznek még a
mezőgazdaságnak szebb napjai is.

Tizenötödik napirend: Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai
Uniós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások folyósítása terén
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a továbbiakban is
mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel kiegészítetten, tájékoztatót hallgatnak meg.
Köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál megjelent Mészáros Pétert,
a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltsége kirendeltségvezetőjét, akivel a közgyűlés tagjai az elmúlt időszakban is
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találkozhattak ennek a hivatalnak a munkája kapcsán. Kérte Mészáros Pétert, hogy
szóbeli kiegészítését tegye meg.
Mészáros Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az
írásos anyag lényegében a hivatal tevékenységét mutatja be. Néhány olyan kiegészítést
tett, ami a jelen pillanatban aktuális folyamatokat, munkájukat mutatja be. Ezek a
jelenleg folyó munkák lényegében valamikor az elmúlt év közepétől gyorsultak fel és
vettek egy olyan irányt, ami elsősorban arra késztette őket, hogy - jelen pillanatban
egy olyan tőkehiány van és pénzhiány van a mezőgazdaságban, és ez kb. az év
elejétől, közepétől erősödött fel - a tevékenységüket elsősorban abba az irányba
gyorsítsák, hogy hogyan lehet az európai uniós és a hazai források kifizetését
felgyorsítani. Gyorsítani ugyan nem nagyon tudták, viszont olyan megoldásokat
alkalmaztak, amelyek bizonyos kifizetések előleg formában történő kifizetését
jelentették. Itt három olyan terület van, ahol lényeges kifizetések történtek. Az egyik a
területalapú támogatások tekintetében, végső soron ma ott tartanak, hogy egy 193 ezer
területalapú támogatási kérelem van országosan, amiből 10.056 db van a megyében.
Ez közel 11 ezer darab volt, tehát ez részben válasz a Dr. Szabó Csaba képviselő
felvetésére. Igen, csökkent a kifizetési kérelmek száma a területalapú támogatások
tekintetében. Ennek lényegében van egy olyan eredője is, amit ő mondott, egy
területkoncentráció. Van egy másik is, az, hogy elég komolyan, fontosabbak,
gyakoribbak és szakmai szempontból következetesebb ellenőrzéseket hajtottak végre a
területalapú támogatások tekintetében és elérték azt is, hogy sok olyan igénylés végső
soron nem jelent meg a következő években, amelyek jogosulatlan igénylések voltak. A
jogosulatlanság az egy nagyon lényeges ügy. Ez a három terület az, ahol előleget
fizettek. A 10.056 kérelemből 9122-t termelő kapott náluk előleget. A támogatás
összegének a 70%-át és lényegében azt gondolja, hogy ha ezt milliárdokban kellene
bemutatni, akkor ez egy közel 8 milliárd forintos kifizetés, ami a megye termelőit
október 15-től követően egy két héten belül elérte. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan
évet, valamilyen szinten záró pénzügyi segítség volt, ami az előlegek
finanszírozásához kapcsolódik. Tehát itt termeltetési előlegeket, földbérleti díjakat
kellett kifizetni, meg kellett alapozni azokat a mezőgazdasági munkákat, amit Orosz
István mondott. Olyan kötelezettségeket és olyan további feladatokat kellett ellátni,
ami sajnos az eléggé beszűkült agrárpiacon az értékesítéshez kapcsolódik, nagyon
nehezen lehetett a terményeket értékesíteni és amit lehetett, azt eléggé nyomott áron.
Gondolt itt a gabonapiacra, a tejproblémára stb. A másik ilyen terület a tejkvóta
támogatás kifizetése, ami egyébiránt minden tárgyévet követő év első félévében volt
esedékes. Ez a kifizetés, előnyt élvezett. A rossz tejpiaci helyzetre való tekintettel 389
termelő kapott tejkvóta támogatást, amelyek ki is lettek fizetve. A harmadik ilyen
pénzügyi segítség a beruházási pályázatokhoz kapcsolódik, ahol is az elnyert
támogatási összegek 20%-a mértékéig beruházási támogatási előleget lehetett
igényelni. Ez is meghaladta az 1,2 milliárd forintot. Valamennyi mezőgazdasági,
kertészeti, élelmiszeripari beruházáshoz kapcsolódóan a támogatási összegek, tehát a
megítélt támogatási összegek 20%-a mértékéig előleget fizettek. A következő ilyen
terület, ahol változások történtek a tájékoztató elkészítése óta, az agrárkár enyhítés,
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Orosz István tett róla említést. A 157 db agrár-kárenyhítési kérelemhez kapcsolódóan
egy elsődleges tartalmi és alaki vizsgálat után 136 db kérelem az, amely átkerült
hozzájuk ügyintézésre az MGSZH-tól. Ennek a támogatási igénye durván 1,3 milliárd
forint. Jóval több kérelmet vártak megyei szinten is és egy kicsikét felborult a világ,
mert a kárenyhítő tekintetében, jól emlékeznek a nyár közepi olyan elemi károkra,
amelyek végigsöpörtek Szabolcs-Szatmár Bereg megyében és elsősorban a
kárigénylések zöme onnan érkezett. A 7000 kérelemből, mintegy 3500 db kárigénylés.
Ezres nagyságrendben vártak az aszálykárhoz és egyéb elemi károkhoz kapcsolódóan
kárigényt. 136 db az, amivel most pillanatnyilag foglalkoznak. November 1-jével nyílt
meg a gabonaintervenciós 2009-2010.-es időszak. Az első komolyabb intervenciós
időszakban 380 ezer tonna gabonát vásároltak fel, illetve raktároztak a megyében. A
rendszer megváltozásával, illetve a kukorica kikerültével jelentős mértékben csökkent
a felajánlott gabona mennyisége. Jelen pillanatban 7000 tonnánál tartanak és két
termékre terjed ez ki tulajdonképpen, a búzára és az árpára. Mind a 7000 tonna árpa
felajánlás. Ez elsősorban a takarmány árpa, illetve a sörárpa átvételhez kapcsolódó
problémákra vezethető vissza. Most pillanatnyilag az őszi búza piaci helyzete jobb,
mint a jelenlegi felvásárlási ár, ami 101,77 euró, ez durván egy 27.823 forint, amilyen
áron most az árpa felajánlásokat átveszik, illetve felvásárolják a gabonát. Egyetlenegy
kijelölt raktáruk van itt a megyében, az első szándék az volt, hogy az országban három
komoly raktárbázist jelölnek ki intervenciós gabona felvásárlásra. Ez Adony Fejér
megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében Törökszentmiklós, illetve Békés
megyében Mezőkovácsháza környékén. Itt egy alapfeltétel az volt, hogy legalább egy
50 ezer tonnásig tároló kapacitással kell rendelkezni ennek a raktárbázisnak. Ez mind a
három esetében fennáll. A szállítási költségek kiszámításánál úgy döntött a vezetőség,
hogy megyénként egy bázisraktárt még kijelöl. Az alapfeltétel az volt, hogy 10 ezer
tonna sík tároló kapacitás álljon rendelkezésre a gabona fogadására. Egyetlenegy olyan
ajánlatuk volt, amely ennek megfelelt, ez az abaújszántói Boldogkőváralján határos
Kőtenger Kft. Több felajánlásuk is van jelen pillanatban, Mezőkövesdről, a Hajdú
Gabona itteni tarcali illetve szikszói telepeiről kaptak felajánlásokat. Ezek vagy
kapacitásukban, vagy annak a kitételnek nem feleltek meg, hogy sík tároló legyen a
felajánlott kapacitás, mert zömében lemezsiló tároló kapacitások lettek felajánlva,
amely a szakma megítélése szerint kevésbé alkalmas hosszútávú intervenciós tárolásra.
Az EMVA pályázatokról röviden annyit mondott el, hogy mintegy 2500 támogatási
kérelem érkezett be 2009-ben hozzájuk. A 2500 támogatási kérelemhez kapcsolódóan
mintegy 27 milliárd forint kötelezettségvállalás történt. Egyes jogcímekhez
kapcsolódóan érkeznek a kifizetési kérelmek is. Mintegy 8,4 milliárd forintot fizettek
ki a kifizetési kérelmek kapcsán. Nagyon rövid felsorolásszerűen, önálló
mezőgazdasági gépbeszerzés, állattenyésztés telepeinek a korszerűsítése, a szerves
trágya kezelés problémáinak a megoldása, élelmiszeripar, növénytermesztés
korszerűsítése, kertészet korszerűsítése, öntözés és melioráció. Szó esett egy kérdés
erejéig, vagy egy felvetés erejéig az öntözésről és a meliorációról. Mintegy 500 millió
forint támogatási határozatot bocsájtottak ki a pályázók felé. Ez egy viszonylag
szerény összeg itt a megyében, de azt látni kell, hogy az öntözés és a melioráció egy
eléggé költségigényes beruházás, mint ahogy említette, eléggé hadilábon állnak a saját
erő, illetve a hitel biztosításával kapcsolatosan. Mezőgazdasági utak, amelyek szintén
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két területet érintenek, a tanyás településekhez vezető utak megvalósítása, illetve a
szőlőterületekhez kapcsolódó út rekonstrukció. 27 db kérelem érkezett, mintegy 1,3
milliárd forint értékben. Az erdészethez kapcsolódóan több jogcímen lehet támogatást
igényelni. Erdőszerkezet átalakítás, erdő környezetvédelem, erdő feltáró utak, és
rendkívül sok jogcím és elég élénk az érdeklődés az erdészettel kapcsolatosan, az
erdészeti beruházásokkal kapcsolatosan. Még egy külön jogcím az erdészeten belül
speciális erdészeti gépek beszerzéséhez kapcsolódó támogatási rendszert hirdettek
meg. Vannak olyan speciális és összekapcsolható jogcímek, mint a gazdaság átadás és
a fiatal agrárvállalkozók pályázata. A gazdaság átadása viszonylag szerény, viszont a
fiatal gazdákra nagyon-nagy az érdeklődés. 358 kérelem érkezett a megyébe, 3,6
milliárd forint értékben. Összességében az egész országban, több, mint 6000 kérelem
érkezett egy 60 milliárd forint körüli értékben. A jelenlegi információi szerint nagyonnagyon szerények a pénzügyi lehetőségek. Úgy gondolja, hogy bizonyos szakmai
szempontrendszerek figyelembe vételével lesz egyfajta rangsor állítás, itt elsősorban
az agrár felsőfokú és középfokú végzettségűek, a ténylegesen gazdaságban dolgozó és
gazdálkodást a későbbiekben folytató fiatal agrár vállalkozók lesznek előnyben
részesítve, és kevésbé a Budapest vagy éppen a nagyobb városok jogi irodáiból
származó kérelmek. Ez valahol fogja erősíteni ezt a generációváltást, ami most nagyon
szükségszerű az ágazatban. Közösségi beruházások tekintetében itt a közkeleti nyelvén
„tanyabusz” programban, aki lényegében pályázott és megfelelt az alaki, tartalmi
követelményeknek, támogatva lett, 100%-os program volt. Ennek ellenére némi
keserédes visszhangja is volt az ügynek, amikor egy kolléga a Parlament előtt koldult a
100%-os
támogatottságú
„tanyabusz”
program
végrehajtása
érdekében.
Környezetvédelem tekintetében elég sok programjuk fut. Most ebben az évben jár le
az agrár-környezetgazdálkodás öt éves programja és lett meghirdetve a 2009-2014. új
öt éves programja. Komolyabb szakmai és hosszútávon történő fenntarthatósági
feltételekkel, itt elsősorban az öt éves területmegtartás és programban tartás, mint
nagyon komoly feltétel. A másik pedig, azokat a speciális szakmai programokat,
amelyeket nem a szántóföldeken, hanem egyéb más agrár-környezetgazdálkodás
szempontból fontos területeken valósítanak meg a termelők, azokhoz a források
biztosítva legyenek, ez jelen pillanatban meg is van. Az agrár-környezetgazdálkodás
szántóföldi programjánál van egy forráshiány pillanatnyilag. Nagyon-nagy területtel,
mintegy 2,5 millió hektárral jelentkeztek be a termelők. Nagy támogatási igénnyel és
tulajdonképpen itt várható egy pontszámhatárhoz kapcsolódó támogatotti kör, illetve
egy forráshiányos kör. Ez a döntés egy-két héten belül megszületik, tulajdonképpen a
következő öt éves kötelezettségvállalások megtörténhetnek. A vidékfejlesztésről
röviden. Futott egy program, az ún. „hármas tengely”, a vidékfejlesztési tengely négy
intézkedése, falufejlesztés, a vidéki örökség, a mikrovállalkozások támogatása, illetve
a turisztika területén. A megyéből 655 pályázat érkezett be hozzájuk. A régióból ez
1055 db volt, de egyébként országosan több, mint 6000, a pályázatok feldolgozása
megtörtént. A kötelezettségvállalások folyamatosan történnek. Mintegy 35 milliárd
forint értékű kötelezettségvállalás történt meg ennél a jogcímnél. 96 akciócsoportnál
szinte mindenkinél, mind a négy jogcím le van zárva, fel van dolgozva, és a
támogatási döntésekre várnak. A 2009. november 16-i, hétfői nappal zárult a második
körös LEADER program pályázatainak a beadása. Jelen pillanatban 713 db LEADER
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programhoz kapcsolódó pályázat érkezett a helyi akciócsoportokhoz. November 20.-a
és december 20.-a között, azaz a héten indul újra a falufejlesztés, vidéki örökség
mikro-vállalkozás és turisztika pályázatainak, vagy támogatási kérelmeinek a beadása,
nem a hivatalukhoz, hanem a hivataltól delegált feladatként a helyi akciócsoportokhoz.
Nagyon röviden szólt a nemzeti diverzifikációs programról. Hatvan és jelentős
mértékben Szerencs az a terület az, ahol érintettek vagyunk. A rendelet mellékletében
megjelölt települések székhelyén lakhellyel rendelkező vállalkozói, természetesen az
önkormányzatok, nonprofit szervezetek pályázathatnak a nemzeti diverzifikációs
programban a cukorrépa termelés megszűnését felváltandó növénytermesztés
korszerűsítésre, élelmiszeripari beruházások és az előbb említett négy vidékfejlesztési
jogcímre. Valamennyi kifizetésüket helyszíni ellenőrzések előzik meg. Vagy teljes
körben, vagy bizonyos minta esetén, évente több, mint 2000 helyszíni ellenőrzést
hajtanak végre, aminek elsősorban az a célja, hogy az a kifizetés, ami a termelőhöz jut,
az egy szakmailag és mindenféle szempontból megalapozott kifizetést jelentsen.
Mindennapos vendég náluk az Európai Unió bizottsága, az Európai Unió Strassbourgi
Számvevőszéke, a KEHI, az ÁSZ. Itt természetesen a kiválasztott minták valamennyi
paraméternek meg kell, hogy feleljenek, hogy az a kifizetés, ami a termelőhöz eljutott,
az jogos legyen. Csak főcímeket említett, iskolatej, iskolagyümölcs program, az SPS
támogatási rendszer, ami az Alkotmánybíróság előtt van és egy nagyon lényeges
dolog, ez pedig a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a kérdése. Valamennyi beadott
támogatásnál rendezett munkaügyi kapcsolattal kell rendelkeznie a pályázónak, ami
azt jelenti, hogy az OMMF honlapján nem jelenhet meg, mint megbírságolt pályázó,
mert akkor automatikusan két évre kizárja magát a támogathatóságból. Hozzátette,
hogy a felmerülő kérdésekre megpróbál választ adni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
kirendeltségvezetőnek a szóbeli kiegészítését.

megköszönte

Mészáros

Péter

A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: az eddigi tapasztalatok azok, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rendelkezésére áll önkormányzatoknak,
ilyen alapon a Megyei Önkormányzat képviselőinek is, ha valamely ügyben keresik. A
„tanyabusz” programnak a Megyei Önkormányzat a kezdetektől fogva - amikor még
Megyei Tanács volt - nagy támogatója volt, adva a megye alaphelyzetéből, földrajzi
helyzetéből. Örömteli, hogy van erre mód, lehetőség. Azt szeretné, hogy a közgyűlés
azon tagjainak, akik nem polgármesterek, legyen tudomása arról, hogy ez kb. 6-8-9
millió forintig terjedő összegekbe került. Úgy tudja, hogy két alkalommal kaphattak
támogatást és volt, hogy hónapokig ennyi hitellel kellett az önkormányzatnak
gazdálkodni, ennek természetesen kamatterhei vannak. Fontos, hogy a közpénzek
felhasználása ellenőrizve legyen. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést
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és nem nyilvánítottak véleményt a tájékoztatóval kapcsolatosan, így kérte, hogy a
tudomásulvételről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte az előterjesztőnek, Mészáros
Péternek és munkatársainak a munkáját.

Tizenhatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2010.
évi belső ellenőrzési tervére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és valamennyien tudomásulvételre javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan, így
szavazásra bocsájtotta azt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 37 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
123/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2010. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
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A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2010. évi belső
ellenőrzési tervét és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2010. évi belső
ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Ambriskó László belső ellenőrzési vezető
2010. december 31.

2. A Közgyűlés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében felhatalmazza a főjegyzőt, hogy a
2010. évi belső ellenőrzési terv évközben bekövetkező esetleges módosításait
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2010. december 31.

3. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 121/C. §-a, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről
szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet értelmében a belső ellenőrök nyilvántartásba
vétele, valamint a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvételük biztosítása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2009. december 31.

Tizenhetedik napirend: Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás
2008. évi tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte az előterjesztőt, Marton Pétert, a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnökét, aki a közgyűlés tagja, hogy van-e
szóbeli hozzáfűznivalója. Nem volt.
A beszámolót a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, 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 megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kinek
van kérdése, véleménye a Zempléni TISZK munkájával kapcsolatosan. Kormos
Dénesnek, az MSZP frakcióvezetőjének adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője egy technikai kérdést tett fel. Látszik, hogy
a Térségi Integrált Szakképző Központoknak komoly támogatási kereteket kell kezelni
és komoly szakmai munkát kell végezni. Megkérdezte, hogy mi indokolja, hogy a
Zempléni TISZK irodája a Megyei Önkormányzat épületében olyan helyen van,
amelyiknek nincs természetes területre nyíló ablaka, nem megy be természetes fény és
műfény mellett kell folyamatosan a munkatársaknak dolgozni, elég komoly feladatokat
elvégezni. A Megyei Önkormányzat épületében vannak olyan irodák, ahol méltó
körülmények között lehetne ilyen eléggé komoly munkát végezni a munkatársaknak.
Mi az indoka annak, hogy ilyen körülmények között kell ezt a feladatot ellátni?
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva elmondta, hogy ezek szervezésbeli
kérdések, várják a megoldásra vonatkozó javaslatokat. Megkérdezte, hogy kinek van
még kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatosan. Kormos Dénesnek, az MSZP
frakcióvezetőjének adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: úgy gondolja, hogy jelenleg ennek a
területnek van felelős vezetője a Megyei Önkormányzat részéről. Megoldási lehetőség
több is van. Azokon a területeken, ahol működik a TISZK, gyakorlatilag oda is ki lehet
vinni az irodát. Ha ragaszkodnak ahhoz, hogy a Megyei Önkormányzat épületében
legyen, mondván esetleg, hogy a legtöbb érintett intézmény, megyei fenntartású, még
ez is rendben van. Legjobb tudomása szerint van szabad hely a közalapítvány szintjén
lévő jelenlegi irodahelyiségekben is. Nem látja az indokát, hogy a legméltatlanabb,
legegészségtelenebb helyen kell dolgozni ezeknek a munkatársaknak, mert nem tudja
megoldani a hivatal. Konkrétan akár szobaszámra is tud javaslatot tenni, ugyanis bent
a hivatalban már az illetékes vezetők előkészítették az irodát, csak valami oknál fogva
nem akar innen elmozdulni ez az iroda más helyre. Nem érti. Nincs értelmes
magyarázata gyakorlatilag.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Koncz Ferencnek, a közgyűlés
alelnökének adta át a szót.
Koncz Ferenc, a közgyűlés alelnöke Kormos Dénes frakcióvezető szavaira reagálva
elmondta, vannak itt munkatársak, meg lehet kérdezni tőlük, hogy annyira
alkalmatlannak és annyira méltatlannak tartják-e az elhelyezést, mert ő ezzel, mint
általános véleménnyel, eddig még nem találkozott. Természetesen a TIOP pályázat
beérkeztével új helyen fog működni a Zempléni TISZK. Mostani állás szerint egy
szerencsi központtal. Ott egy másik irodát ki fog alakítani magának a szervezet.
Azokat a nehézségeket, bizonyosan le fogják tudni küzdeni, ami a szűkös helyből most
adódik. Ez akkor a TISZK beindulása kapcsán abszolút így tűnt a leglogikusabbnak, s
a legegyszerűbbnek, akkor még azok a lehetőségek sem álltak fenn, amit Kormos
Dénes frakcióvezető elmondott. A TIOP pályázat a küszöbön áll, remélik, hogy ebben

63

a támogatást is meg fogják kapni a kormánypártok részéről és ez a megye számára, és
a TISZK-ben résztvevő többi önkormányzat számára is egy előrelépést jelenthet.
Akkor természetesen egy új irodában fognak működni, reményeik szerint valóban
nagyobb helyen. Jelenleg úgy látja, hogy az irodában dolgozó négy munkatársuk jól
érzi magát ebben a környezetben, lehet, hogy Kormos Dénes frakcióvezetőnek nem ez
a véleménye, de meg lehet őket kérdezni, nem látja ennek az ellenkezőjét.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: itt még egyelőre csak TÁMOP-os támogatással
rendelkeznek, tehát nem rendelkeznek a teljes vertikummal pénzügyileg sem ebben a
rendszerben. Való igaz amit Kormos Dénes frakcióvezető mondott, hogy a valamikor
közalapítványi élénk munka okafogyottá válik, ebben sajnos igaza van, mert az a
néhány millió forint, ami most már megmarad a költségvetésben, az sajnálatos módon
már igazából nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a létrehozásakor. Természetesen
tájékoztatást fognak adni majd Kormos Dénes frakcióvezetőnek arról, hogy milyen
elhelyezési lehetőségekkel kívánnak élni. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdéseket és nem nyilvánítottak véleményt a beszámolóval kapcsolatosan, így
a határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
124/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenysége, gazdasági
helyzete, a társulási cél megvalósulása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenységéről, gazdasági
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló előterjesztést, és az abban
foglaltakat elfogadva az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
azonnal
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Tizennyolcadik napirend: Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
2008. évi tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás elmúlt évi tevékenységére vonatkozik a beszámoló. Riz Gábor, az
előterjesztő, a Társulási Tanács elnöke nem volt jelen. Köszöntötte a napirendi pont
tárgyalásánál megjelent Bojtos Zoltán igazgatót, a Sajó-menti TISZK
Munkaszervezete részéről, és megkérdezte, hogy van-e szóbeli hozzáfűznivalója. Nem
volt.
A beszámolót a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és az Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Sajó-menti TISZK TÁMOPos, TIOP-os pályázat megnyerése után végzik a feladataikat. Kérdésére a közgyűlés
tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a beszámolóval
kapcsolatosan, így a határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 9 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
125/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenységéről, gazdasági
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámolójára vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

65

Tizenkilencedik napirend: Tájékoztató a megyében élő nemzeti és etnikai
kisebbségek helyzetének alakulásáról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kisebbségekkel kapcsolatos aktuális feladatairól
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál
megjelent, a megyében működő területi kisebbségi önkormányzatok képviselőit,
vezetőit. Megkérdezte az előterjesztőt, Koncz Ferencet, a közgyűlés alelnökét, hogy
van-e szóbeli hozzáfűznivalója. Nem volt.
A tájékoztatót a Foglakoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Kisebbségi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kinek
van kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan. Bordás Gézának, a Cigány
Területi Kisebbségi Önkormányzat elnökének adta át a szót.
Bordás Géza, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke hozzászólásában elmondta, a Területi Kisebbségi
Önkormányzatuk ez év november 16-án napirendi pontként tárgyalta a tájékoztatót és
6 egyhangú nem szavazattal nem fogadta el a beszámolót. Azért, mert a beszámoló
nem tartalmazza részletesen azokat a dolgokat, amelyeket az önkormányzatuk
valójában elvégzett. Két mondatban nem lehet egy két éves kisebbségi önkormányzati
munkát leírni. Abban is a két mondat eléggé kritikus és rájuk nézve terhelő, mivel öt
kisebbségi önkormányzat alakult a megyében, azokból négyet szakmailag elfogadott a
beszámoló és őket úgy gondolja, hogy hátrányosan érinti, mivel azt írják, hogy
kiküldetési költségre és telefonokra költöttek el 1.229.910 forintot. Csak
tisztázásképpen és tájékoztatásképpen elmondta, hogy ez az összeg nem fedi a
valóságot, mivel a telefonköltségük, az 160.000 forintot tesz ki. A többi költség az
kötbér és telefonok idő előtti felmondásából ered. Nyilvánvaló, hogy két mondatban
nem lehet egy Megyei Önkormányzatot leírni, ezért kérte elnök urat, hogy külön
napirendi pontként a kisebbségi önkormányzatok adhassanak beszámolót az elmúlt két
éves munkájukról, és abban részletesen le fogja írni, hogy milyen szakmai dolgokat
végeztek el az elmúlt években. Mivel nagyon hiányos a szakmai beszámoló és nem
igazán azokat az adatokat közli, amelyeket valójában elvégeztek, így önkormányzatuk
ezt a tájékoztatót nem tudja elfogadni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Farkas Félix képviselőnek, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kisebbségi Bizottsága
elnökének adta át a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, ott volt a Területi
Kisebbségi Önkormányzati ülésen is és ott elmondta, hogy a Megyei Közgyűlés két
évente tűzi napirendre ezt a kérdést. A Kisebbségi Bizottság felkérte a megyében
működő összes területi kisebbségi önkormányzatot, hogy adjon tájékoztatást a
bizottsági ülésen a munkájukról és természetesen fogalmazzák meg azokat a
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problémákat, amik a működésük során felvetődnek. Eddig két területi kisebbségi
önkormányzatot hallgattak meg és természetesen várják a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak a tájékoztatóját is. Ha ott olyan problémák vetődnek fel esetleg,
amit a közgyűlés elé kell hozni, arra van lehetőség. Egyrészt így közvetve, de
közvetlen módon is megtehetik, hiszen a területi kisebbségi önkormányzatnak is az
éves munkaprogramját elkészítik és azon belül tárgyalhatják, illetve kérhetik, hogy a
közgyűlés foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, amit esetleg ők problémaként vetnek
fel. Elmondta, hogy ő is kritikával illette a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, hiszen
azt mondta, hogy sokkal súlyosabbak a feladatok, mintsem, hogy ilyen magas
összegeket kelljen telefonköltségként kifizetni. Felhívta a figyelmét arra a területi
kisebbségi önkormányzatnak, hogy próbáljanak meg együtt, közösen egy jobb
szakmai, együttműködést kialakítani, hiszen úgy gondolja, hogy szükségük van
egymásra, egy közös összefogásra. Amit a kisebbségi önkormányzatnak végre kellene
hajtani, abban ő is segítséget tud nyújtani és kérjék a segítséget. Várja a kisebbségi
önkormányzatoknak, hogy jöjjenek és adjanak tájékoztatást a kisebbségi bizottsági
ülésen, hisz minden alkalommal meghívást kapnak és tanácskozási joggal részt is
vehetnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Kormos Dénesnek, az MSZP
frakcióvezetőjének adta át a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy a
kisebbségek helyzete elég komoly kérdés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A
nemzeti kisebbségeké viszonylag rendezettebb az etnikaiaknál. Nyilván látják, hogy
több feszítő kérdés van. Ebben a beszámolóban jó néhány, a mai helyzetre vonatkozó
válaszra, vagy válasz irányába ható stratégiai kérdésre nem nagyon látnak utalást. A
Megyei Önkormányzat vállalt feladatait sokszor kritikával illetik. Ez elsősorban arra
vonatkozik, hogy valóban kellenek vállalt feladatok, de ennek a súlypontja nem
mindegy, hogy hol van. Az az ösztöndíjrendszer, ami a közép- és felsőoktatásban
résztvevők támogatását jelentette, nagyon fontos volt a Kisebbségi Bizottságnál, sőt
működött egy rendszer, aminek most nyomát se látják. Nevezetesen, hogy
megpróbálták lekövetni azt, hogy akik ösztöndíjat kapnak, azok hol vannak, mit
csinálnak és megpróbálták őket segíteni abban, hogy szakmai közösségeket hozzanak
létre és azokat az ismereteket, amit adott esetben a megyei támogatással is
megszereztek, hozzák vissza a térségbe és segítsék a folyamatokat. Erre utaló
egyetlenegy sort sem látnak ebben a beszámolóban, márpedig ez elég fontos dolog
lenne. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne még ezt továbbgondolni, különösen, ha
vitatott kérdések is vannak ezzel kapcsolatban.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Farkas Félix képviselőnek adta át
a szót.
Farkas Félix, a közgyűlés tagja elmondta, hogy azok a fiatalok, akik náluk
ösztöndíjpályázatban részesülhetnek, az idén is megtehetik, hiszen most úgy néz ki,
hogy újra ki tudják írni a pályázatot. A fiatalok számára megszerveztek egy két napos
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rendezvényt, hogy ők maguk mondják el, hogy diplomamegszerzés után melyik az a
terület, ahol szeretnének esetleg majd dolgozni vagy melyik üggyel szeretnének
foglalkozni. Felajánlották minden egyes pályázónak a segítségüket. Az nem igaz, hogy
nem tartják velük a kapcsolatot. Folyamatosan tartják a pályázókkal a kapcsolatot,
most is kiírják a pályázatot és várják a jelentkezőket.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: tudomásul vették azt, amit Bordás Géza elnök
mondott. Ezen nem tudnak vitatkozni, hogy ki mennyit fizetett. Az alapprobléma a
következő: évek óta mondják, amióta kötelezővé tették a területi kisebbségi
önkormányzatok létrehozását, illetve a Megyei Önkormányzatoknak az aktív
közreműködését, hogy egy területi kisebbségi önkormányzatot nem lehet ugyanolyan
forrással a központi költségvetésből támogatni, mint amilyenből egy települési
kisebbségi önkormányzatot. Ugyanazok a források. Most már megbontották, egy
részére pályázni kell, ezt teszik is a kisebbségi önkormányzatok. Egy része pedig jár
eleve. Olyan picik ezek a mértékek, olyan nagyságrendek, amivel érzi azt, hogy
gondjaik lehetnek ekkora megyében, az sem mindegy, hogy mily távolságokról
érkeznek ide a képviselők. Ez csak az alapműködéssel kapcsolatos. Ezt a kérdést
biztos sokkal többször elő kell még majd venniük. Ezekkel a problémákkal küszködve
úgy gondolja, hogy eddig és ezután sem lesz minden gond nélküli az együttműködés.
A szándékuk az, hogy segíteni, támogatni tudjanak. Ezeknek a most létrejövő
szervezeteknek meg van az indíttatása, hogy minél jobban szeretnének működni, de az
eszközállomány hiányzik. Ekkora igények és ekkora támogatás között egy szakadék
van. Értette, amiről szó volt, hogy Bordás Géza szívesen beszámolna, Farkas Félix
pedig azt mondta, hogy a Kisebbségi Bizottságnál ennek biztos meg lesz a módja,
lehetősége is. Ezt követően kérte a közgyűlés tagjait, hogy a tudomásulvételről
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszadik napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre
szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervének módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
módosítását megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú Város és a Megyei Önkormányzat
Egyeztető Bizottsága, amelynek álláspontjával megegyezően előterjesztői módosítást
terjesztett elő.
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Indítványozta, hogy a Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat
mellékletét azzal a módosítással fogadja el, mely szerint a 29. sorszám alatt a
„Mélyvölgy úti óvodásokért” Alapítvány fenntartói név helyett a Tengelice Óvoda
Oktatási Alapítvány, a 3529 Miskolc, Lévay József út 10. sz. fenntartói székhely
helyett a 3529 Miskolc, Bezerédi út 15. sz., a 29.1. sorszám alatt a „Mélyvölgy úti
óvodásokért” Alapítvány Óvodája helyett a Napközi Otthonos Óvoda szerepeljen.
Az előterjesztői módosítás a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került.
Az előterjesztést az Oktatási és Sport 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. Arra kérte a
közgyűlés tagjait, hogy az előterjesztői módosítással együtt a határozati javaslatról
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 9 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot az előterjesztői
módosítással együtt elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
126/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló
közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének
módosítására irányuló előterjesztést, valamint jelen előterjesztői módosítást, és a
következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 10. számú
mellékletének 29. pontja alatt a „Mélyvölgy úti óvodásokért” Alapítvány fenntartói
név helyett a Tengelice Óvoda Oktatási Alapítvány, a 3529 Miskolc, Lévay József
út 10. sz. fenntartói székhely helyett a 3529 Miskolc, Bezerédi út 15. sz., a 29.1.
sorszám alatt a „Mélyvölgy úti óvodásokért” Alapítvány Óvodája helyett a
Napközi Otthonos Óvoda intézménynév átvezetésre kerüljön.
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Felelős:
Hideg Imre, főosztályvezető
Határidő: 2009. november 27.
2. A Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási,
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 10. számú
mellékletét – az 1. pont szerinti módosítás figyelembe vétele mellett – e határozat
melléklete szerint módosítja.
Felelős:
Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal.
3. A Közgyűlés felhívja a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy
gondoskodjon a módosított közoktatási fejlesztési terv Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat honlapján történő nyilvánosságra hozataláról.
Felelős:
Hideg Imre, főosztályvezető
Határidő: 2009. november 30.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Huszonegyedik
napirend:
Önkormányzat által az „Edelényi Fogyatékosok Otthona utólagos
akadálymentesítésének megvalósítása” címmel benyújtott, ÉMOP-4.2.2-09-20090038 számú pályázathoz szükséges önrész biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy a
Megyei Önkormányzat az Észak-magyarországi Operatív Programban nyújt be
pályázatot. Úgy gondolja, hogy hasznos és jó dolog. Kérte éljenek a lehetőségekkel,
amíg van saját erő és ez egy nem olyan nagyon nagy pénz ahhoz, amennyi problémát
meg tudnak vele oldani.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és 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, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 35 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 8 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
127/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által az „Edelényi
Fogyatékosok Otthona utólagos akadálymentesítésének megvalósítása” címmel
benyújtott, ÉMOP-4.2.2-09-2009-0038 számú pályázathoz szükséges önrész
biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által az Edelényi Fogyatékosok Otthona utólagos
akadálymentesítésére vonatkozó ÉMOP-4.2.2-09-2009-0038 számon benyújtott
pályázathoz szükséges önrész biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

A Közgyűlés vállalja, hogy 2009. évi költségvetéséből a szükséges saját forrást
biztosítja:
A projekt megvalósításának bruttó költsége:
A megítélt támogatás összege:
A szükséges saját forrás:
Felelős:
Határidő:

33.558.076.- Ft
28.710.332.- Ft
4.847.744.- Ft

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonkettedik napirend: Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévő sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona
(Sárospatak, József A. u. 10., hrsz.: 1802/1) Idősek Otthona épületének komplex
akadálymentesítésére
vonatkozó
ÉMOP-2009-4.2.2.
számú
pályázat
megvalósítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: ezen munkálatokat a Területfejlesztési,
Vagyonkezelési Főosztály végzi, az előkészítő munkálatokba bevonva a szükséges
segítőket. A közgyűlés lehet a fő segítő, hiszen ő is a beadó is egyben. A döntés a
sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthonának az akadálymentesítésére vonatkozik.
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és valamennyien
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlést tagjait, hogy kinek
van kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatosan. Hutkainé Novák Márta
képviselőnek adta át a szót.
Hutkainé Novák Márta, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy a
napirend tárgyáról Sárospatak Önkormányzata is tárgyalt, mert az sárospataki tulajdon.
Kérte, nézzék meg annak lehetőségét, hogy hogyan lehet az ingatlanokat cserélni és
tulajdonba adni annak, aki feladatot lát el és a másikat a városnak visszaadni, vagy a
városnak átadni, mert az ingatlan tulajdonosa, sokkal nagyobb aktivitással, lendülettel
igyekszik és próbál meg segíteni a problémákon.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, a tulajdon a városé. Egyetértésben
Aros János alpolgármesterrel, az egyeztetések folytak. Teljes lett az összhang, most
már csak egy pozitív döntés kell, először itt az önerővel és a beadással kapcsolatosan,
később pedig az ÉMOP-nál a döntésben. Nem adta át a város az épület tulajdonjogát a
Megyei Önkormányzatnak. Nem is kérték, majd meglátják, hogy hogy alakulnak a
tárgyalások ebben a dologban, mindenestre van egy fejlesztési lehetőség. Kérte, hogy a
sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona akadálymentesítésére vonatkozó
határozati javaslatról szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 35 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 8 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
128/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
Tárgy:
sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthona (Sárospatak, József A. u. 10., hrsz:
1802/1) Idősek Otthona épületének komplex akadálymentesítésére vonatkozó ÉMOP2009-4.2.2. számú pályázat megvalósítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Sárospatak, Idősek és Fogyatékosok

72

Otthona intézmény Idősek Otthona épületének fejlesztéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés hozzájárulását adja Sárospatak Idősek
és Fogyatékosok Otthona (Sárospatak, József A. u. 10., hrsz: 1802/1) Idősek Otthona
épületének komplex akadálymentesítésére vonatkozó ÉMOP-2009-4.2.2. számú
pályázat – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által történő –
benyújtásához. A Közgyűlés felhívja Elnökét és Hivatalát a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. november 30., illetőleg folyamatos

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés vállalja, hogy 2009. évi
költségvetéséből a szükséges saját forrást biztosítja az alábbiak szerint:
A projekt megvalósulásának várható bruttó költsége 31.500.000.- Ft.
A szükséges saját forrás 95 %-os támogatás mellett 1.575.000.- Ft.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és Sárospatak Város Önkormányzat között 1999.
december 1-jén létrejött Megállapodás 5/10-es pontja az alábbiak szerint módosul:
„Átvevő önkormányzatot a térítésmentes használat joga 5/5 pontban megjelölt
ingatlanra, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvény 67-70. §-aiban és az Ötv. 70. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott – átadott és átvett – feladatok ellátásának időtartama alatt, de legalább
2019. november 30-ig illeti meg.”
4. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a Megállapodás módosításáról szóló szerződés
tervezetét a 2. pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő, és felhatalmazza
Elnökét, hogy Sárospatak Város Önkormányzatánál a Megállapodás módosítása
érdekében eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos
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Huszonharmadik napirend: Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
Társult Önkormányzatainak 2009. évi hozzájárulására a Társadalmi
Infrastrukturális Operatív Program keretén belül megvalósuló fejlesztés
önrészéhez
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte Bojtos Zoltán igazgatót, aki a
Sajó-menti TISZK Munkaszervezete részéről volt jelen, hogy van-e szóbeli
hozzáfűznivalója. Nem volt. Ez az a projekt, ami a nagyobb pénz, a TÁMOP a kisebb.
A TIOP projekt nagyobb infrastruktúra fejlesztésekkel jár együtt és ehhez kell a saját
erőt biztosítani.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
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 kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 36 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
129/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társult Önkormányzatainak 2009.
évi hozzájárulása a Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretén belül
megvalósuló fejlesztés önrészéhez.
A közgyűlés megtárgyalta a tárgyban szereplő előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretén belül megvalósuló
fejlesztés önrészéhez 2009. évi költségvetésében 60.276.235,- Ft-ot (azaz
hatvanmillió-kettőszázhetvenhatezer-kettőszázharmincöt forintot) biztosít a fejlesztési
céltartalék terhére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke
azonnal

74

Huszonnegyedik napirend: Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
2009. II. félévi költségvetésének elfogadására és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2009. évi hozzájárulására a Társulás működéséhez
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat ez évi hozzájárulása a társulás működéséhez. Megkérdezte Bojtos
Zoltán igazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Nem volt.
Az előterjesztést a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, az Oktatási és Sport
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság is tárgyalta, de nem
javasolta elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 37 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
130/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2009. II. félévi költségvetésének
elfogadása és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi hozzájárulása
a Társulás működéséhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a tárgyban
megjelölt előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2009. II. félévi
költségvetését jóváhagyja.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társulás 2009. évi működéséhez 8.054.198,- Ft-ot, azaz nyolcmillióötvennégyezer-egyszázkilencvennyolc forintot biztosít.
Felelős:
Határidő:

a közgyűlés elnöke
azonnal
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés az
előterjesztést támogatta.

Huszonötödik napirend: Javaslat a Tornanádaska, József Attila u. 10. szám alatti
ingatlan használati jogának jogfolytonossággal történő átvételére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, holland támogatással induló
programról van szó és ezzel kapcsolatos az előterjesztés. Kérdésére a közgyűlés tagjai
nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel
kapcsolatosan, így a határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
131/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Tornanádaska, József Attila u. 10. szám alatti ingatlan használati jogának
jogfolytonossággal történő átvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tornanádaska, József
Attila u. 10. sz. alatti ingatlan használati jogának átvételéről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhelye: 3525 Miskolc,
Városház tér 1.) a Vadrózsa Alapítványtól (székhelye: 3767 Tornanádaska,
Kossuth u. 1.) mint tulajdonostól 2010. január 1. napjától jogfolytonossággal,
határozatlan időre térítésmentesen használatba veszi a tornanádaskai 68/4 hrsz-ú,
természetben Tornanádaska, József Attila u. 10. szám alatt található, művelési ág
alól kivett „lakóház udvar és melléképület” megnevezésű ingatlant és abban 10
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, értelmileg sérült gyermek, illetve fiatal
felnőtt különleges ellátását biztosítja.
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2. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy a Vadrózsa Alapítvány kuratóriumának
elnökével az ingatlan használati jogára vonatkozó megállapodást jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2009. november 30.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központot, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogára
vonatkozó megállapodásból fakadó – az ingatlan-nyilvántartást, a
vagyonnyilvántartást érintő, illetve a lakásotthon működtetésével kapcsolatban –
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:

Határidő:

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály vezetője
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatója
azonnal, illetve 2009. december 31.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Huszonhatodik
napirend:
Önkormányzat térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekben való
részvételére
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: a Turisztikai Desztináció Menedzsment a TDM
rövidítésre hallgató szerveződések. Az engedélyek, felhatalmazások a TDM-ekben
való részvételre vonatkoznak. Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és
nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
132/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Desztináció Menedzsment szervezetekben való részvétele

térségi

Turisztikai
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment (a továbbiakban:
TDM) szervezetekben való részvételét és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés egyetért azzal és hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat együttműködő partnerként részt vegyen a Tokaj-Hegyalja –
Zemplén térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozásában és
tagja legyen a Tokaj-Hegyalja – Zemplén Térségi TDM Szövetségnek, melynek
jogi formája egyesület.
2. A Közgyűlés egyetért azzal és hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat együttműködő partnerként részt vegyen az Eger térségi
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozásában, és alapító tag
legyen az ehhez kapcsolódó egyesületben.
3. A Közgyűlés egyetért azzal és hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat együttműködő partnerként részt vegyen a Tisza-tó
térségében Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozásában, és
alapító tag legyen az ehhez kapcsolódó egyesületben.
4. A Közgyűlés az egyesületi tagságokkal járó költségeket költségvetésében
biztosítja.
5. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a térségi TDM szervezetek létrehozása
kapcsán szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. A Közgyűlés felkéri
Elnökét, hogy a TDM-ek működéséről, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat szerepvállalásáról a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint, illetve 2010. december 31.

Huszonhetedik napirend: Javaslat a Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a
múzeumi rendszerben történő működtetése című pályázat benyújtásához való
utólagos hozzájárulás megadására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: már szó volt a Pannon-tenger kiállító épületről
két évvel ezelőtt, amelynek elég komoly sajtókampánya volt. Egy közel 8 millió éves
leletanyagnak a bemutatása a cél, ennek egy része elkerült Ipolytarnócra, egy része
sajnos már nincs kiállítható állapotban. Egy részét konzerválták és ahhoz megfelelő
helyet kívánnak létrehozni, amelyhez pályázatot nyújtanak be.
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi 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, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
133/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő
működtetése című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Pannon-tenger kiállító
épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő működtetése című pályázat
benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi Igazgatóság pályázatot nyújtott be az Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében meghirdetett Turisztikai attrakciók fejlesztése című
komponensre, melynek kódszáma: ÉMOP-2009-2.1.1/B. A pályázat címe: A
Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő
működtetése.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a 2010. évi saját
költségvetéséből biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
részére a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt, azaz 54.601.123 Ft-ot.
3. A Közgyűlés vállalja, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően öt évig fenntartja
és üzemelteti.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos
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Huszonnyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti
közreműködői szerződés felülvizsgálatára
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezzel kapcsolatosan elmondta, ha
visszaemlékeznek a közgyűlés tagjai régi ügy az ominózus kórházak ágyszám
csökkentése. Úgy gondolja, hogy a Megyei Kórház és az FMC között létrejött
egyezség továbbra is tudta biztosítani e nagyon fontos ellátást, hiszen a nefrológiai
betegek száma elég magas a megyében. Az ellátás minősége, az orvos szakmai
minősítések mindenütt abszolút jók voltak. Úgy gondolja, hogy a Megyei
Önkormányzat ebben a lehető legtöbbet megtette, most itt egy újabb lehetőség, hogy
segítsék ezt a munkát.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi 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, így a
határozat javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 6 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
134/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az
FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai
Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház kapacitásainak terhére, összesen 25 aktív belgyógyászati
ágyszámon, negyedévente 300 súlyszám volumen biztosításával a megye
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nefrológiai fekvőbeteg szakellátását az FMC Miskolci Nefrológiai Központ (3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) közreműködői szerződés keretében végezze
2010. január 1-től 2011. december 31-ig.
2. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a Megyei Kórház és az FMC Miskolci

Nefrológiai Központ közreműködésével a finanszírozás feltételeiről és a
működtetés tapasztalatairól készült értékelést terjessze a Közgyűlés 2010.
december havi ülése elé.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét és a Megyei Kórház főigazgató főorvosát a szerződés
megkötésével kapcsolatos feladatok elvégzésére, illetőleg az 1-2. pontban foglaltak
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
2010. december 31.

Huszonkilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó
kapacitásainak átcsoportosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
előterjesztést az Egészségügyi Bizottság tárgyalta, amihez módosító indítványt
fogadott el. Ismertetésére felkérte Dr. Koleszár Lajost, az Egészségügyi Bizottság
elnökét.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: bizottságuk valamennyi tagja
támogatta és a közgyűlés támogatását kéri. Megfogalmaztak egy módosító indítványt a
kórházvezetésnek az átcsoportosítással kapcsolatos feladatairól.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke felolvasta az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványát, amely szerint:
A határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„A Közgyűlés hozzájárul, hogy az edelényi Koch Róbert Kórházból 5 intenzív ágy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba történő
áthelyezését jóváhagyó RET döntés birtokában a kórház az ágyakat a traumatológia
szakmacsoportban működtesse. Felhívja a kórház igazgatóját, hogy a fentiekkel
kapcsolatos intézkedését tegye meg.” Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Először az
Egészségügyi Bizottság módosító indítványát bocsájtotta szavazásra.
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Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott az Egészségügyi Bizottság módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a közgyűlés tagjait arra kérte,
hogy így az Egészségügyi Bizottság módosító indítványával együtt a határozati
javaslatról szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 40 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:
135/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak átcsoportosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház finanszírozási szerződés szerinti szakmákhoz tartozó kapacitásainak
átcsoportosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1. Közgyűlés 49/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatát – az ÁNTSZ 27619/2009. iktatószámú, 2009. október 27-én kelt kapacitás átcsoportosítási eljárás
megszüntetése tárgyában hozott végzésére hivatkozással - hatályon kívül helyezi.
2. A Közgyűlés a mellékletben részletezett kapacitásmódosítással, a kapacitás
módosítási kérelem egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes
egészségügyi államigazgatási szervhez, az ÁNTSZ Észak-magyarországi
Regionális Intézetéhez történő benyújtásával egyetért. Jelen szabályozás mellett a
kapacitásmódosítással létrejövő új kórházi struktúra fenntartható.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal
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3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az edelényi Koch Róbert Kórházból 5 intenzív ágy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba történő
áthelyezését jóváhagyó RET döntés birtokában a kórház az ágyakat a traumatológia
szakmacsoportban működtesse. Felhívja a kórház igazgatóját, hogy a fentiekkel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal
Melléklet

Fekvőbeteg-ellátás
Kapacitás átcsoportosítás

Szakma
Ortopédia
Szemészet
Sebészet

Szakmakód

Jelenlegi ágyszám

1001
0701
0201

64
34
64

Összesen

Változtatás
(ágyszám)
-6
-1
7

Arány (%)
- 9
- 3
9

0

Harmincadik napirend: Javaslat Encs Város Önkormányzata laboratóriumi
szakellátási kötelezettségének a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő
átvállalására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az előterjesztésben a mellékelt
megállapodás szerinti feladat továbbviteléről van szó.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és az Egészségügyi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
136/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Encs Város Önkormányzata laboratóriumi szakellátási kötelezettségének a
szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által történő átvállalása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Encs Város
Önkormányzata laboratóriumi szakellátási kötelezettségének a II. Rákóczi Ferenc
Kórház (3800 Szikszó, Kassai u. 45-49.) által történő átvállalására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Encs Város Önkormányzata laboratóriumi
szakellátási kötelezettségének 2009. január 1-től történt átvételére vonatkozóan
kötött megállapodás folytatásaként, 2010. január 1-től határozatlan időtartamra új
megállapodás megkötésére kerüljön sor e határozat mellékletében foglaltak szerint.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. pontban szereplő megállapodás
aláírására, továbbá felkéri arra, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Melléklet

MEGÁLLAPODÁS
laboratóriumi vizsgálati feladatok átadásáról és átvételéről
mely létrejött
egyrészről a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc,
Városház tér 1. képviseli: dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó
II. Rákóczi Ferenc Kórház (3800 Szikszó, Kassai út 45-49,
képviseli: dr. Tiba Sándor kórházigazgató, a továbbiakban: Kórház),
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másrészről

Encs Város Önkormányzat (3860 Encs, Petőfi út 75., képviseli:
Bratu László polgármester, a továbbiakban: Városi Önkormányzat) és
az irányítása alá tartozó
Encs városi Területi Egészségügyi Központ (3860 Encs, Petőfi út
75., képviseli: dr. Basista Erika vezető orvos; a továbbiakban:
Központ)

továbbiakban együtt, mint Felek között
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. §
(3)-(4) bekezdésére hivatkozással.
Felek rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 137/2008. (XI. 27.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozata, valamint a Városi Önkormányzat 146/2008. (X. 20.) KT.
sz. határozata alapján 2008. november 30-án kötött megállapodásban a Városi
Önkormányzat klinikai laboratóriumi szakellátási kötelezettségét és ennek teljesítésére
a Központban rendelkezésre álló heti 10 laboratóriumi szakorvosi óraszámot, valamint
a tevékenységhez tartozó teljes teljesítményvolument 2009. január 1-től 2009.
december 31-ig terjedő időtartamra átadta a Megyei Önkormányzatnak és az irányítása
alá tartozó Kórháznak.
Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodásban foglaltak teljesítése a betegellátást
szolgálja, ezért a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2009. (X. 29.) Kt.
sz. határozatával arról döntött, hogy a klinikai laboratóriumi szakellátási
kötelezettségét és ennek teljesítésére a Központ rendelkezésére álló heti 10
laboratóriumi szakorvosi óraszámot, valamint a tevékenységhez tartozó teljes
teljesítményvolument 2010. január 1-jétől határozatlan időre átadja a Megyei
Önkormányzatnak és az irányítása alá tartozó Kórháznak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …./2009. (XI.19.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozatával az átadás elfogadásáról döntött, és felhatalmazta a
közgyűlés elnökét a megállapodás megkötésére.
Az előzőekben megjelölt képviselő-testületi döntések alapján Felek a következőkben
állapodnak meg:
1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
(a továbbiakban: Eftv.) 2. § (3)−(4) bekezdése alapján a Városi Önkormányzat
klinikai laboratóriumi szakellátási kötelezettségét és ennek teljesítésére a
Központban rendelkezésre álló heti 10 laboratóriumi szakorvosi óraszámot,
valamint a tevékenységhez tartozó teljes teljesítményvolument 2010. január 1jétől határozatlan időre, de legfeljebb a jelen szerződésen alapuló jogviszony
tényleges fennállásának időtartamára átadja a Megyei Önkormányzatnak és az
irányítása alá tartozó Kórháznak.
2. A Megyei Önkormányzat a Városi Önkormányzattól átvállalva a Kórházban
biztosítja Encs város és vonzáskörzete lakossága számára a klinikai
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laboratóriumi vizsgálatokat, akként, hogy a vizsgálati anyagok levétele és
összegyűjtése Encs, Gagarin út 3. szám alatt, a Központ orvosi klinikai
laboratóriumában (a továbbiakban: Laboratórium) történik, melyet a Kórház a
megállapodás hatálya alatt FJ1 szintű orvosi klinikai laboratóriumának külső
vérvételi telephelyeként működtet.
3. A Városi Önkormányzattól az 1−2. pont szerint átvállalt feladatoknak a Kórház
által történő teljesítésére pénzügyi fedezetként kizárólag a Központtól a Kórház
számára
átcsoportosítandó
laboratóriumi
tevékenységhez
tartozó
teljesítményvolumen szolgál.
4. A Laboratóriumban felmerült egyéb költségek (közüzemi díjak, informatika,
őrzés, takarítás stb.) viselése a Központot terheli.
5. A Központ vállalja, hogy a vizsgálati anyagok kórházba történő mindenkori
beszállítási költségeihez 30 %-ban hozzájárul, míg a vizsgálati anyagok
levételével összefüggő költségek (fecskendő, tű, vérvételi csövek, reagensek
stb.) a Kórház költségeit képezik.
6. Jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében a Megyei
Önkormányzat és a Városi Önkormányzat az Eftv. 8. § 2) bekezdés b) pontja
alapján
• kezdeményezik az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztárnál az átvett laboratóriumi tevékenységre vonatkozóan a Kórházzal
fennálló finanszírozási szerződés meghosszabbítását, valamint
• az Eftv. végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdése alapján a szerződés megküldésével annak megkötésétől számított 8
napon belül tájékoztatják az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetét.
7. Jelen megállapodás hatálya 2010. január 1. napjától határozatlan időre szól.
A megállapodást mindkét fél írásban, 90 napos határidővel mondhatja fel.
A megállapodás a felek közös megegyezésével módosítható.
8. Felek megállapodnak, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére
pedig a Miskolc Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
9. Jelen megállapodás nyolc egymással mindenben megegyező példányban
készült, amelyből 2-2 példány a Megyei Önkormányzatot, illetőleg a Városi
Önkormányzatot, 1-1 példány pedig a Kórházat, illetőleg a Központot illeti
meg, 2 példány a 6. pontban szereplő szervek számára kerül megküldésre.
10. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott
jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyi ügyet szabályozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
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11. Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.
Encs, 2009. november …

Miskolc, 2009. november …

Bratu László
polgármester
Encs Város Önkormányzat

Dr. Ódor Ferenc
elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Dr. Basista Erika
vezető orvos
Területi Egészségügyi Központ

Dr. Tiba Sándor
igazgató főorvos
II. Rákóczi Ferenc Kórház

Harmincegyedik napirend: Javaslat a KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft.
által a „Tours without borders – Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció"
címmel benyújtott, HUSK 0801/012 számú pályázathoz szükséges önrész
biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az előterjesztés a
közgyűlés tagjai részére utólag került kiküldésre. A KULCS-TOUR Nonprofit
Közhasznú Kft. közös turisztikai termékfejlesztés promóció címmel benyújtott
pályázatáról van szó.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
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, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 34 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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137/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft. által a „Tours without borders –
Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció" címmel benyújtott, HUSK 0801/012
számú pályázathoz szükséges önrész biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a KULCS-TOUR
Nonprofit Közhasznú Kft. által a „Tours without borders – Közös turisztikai
termékfejlesztés és promóció" címmel HUSK 0801/012 számon benyújtott
pályázathoz szükséges önrész biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Közgyűlés vállalja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009.
évi költségvetéséből a HUSK 0801/012 számon benyújtott pályázathoz szükséges saját
forrást 6.719,25 EUR összegben biztosítja.
A projekt megvalósításának KULCS-TOUR Kft-re eső bruttó költsége: 134.385 EUR
A megítélt támogatás összege: 127 665,75 EUR
A szükséges saját forrás:
6.719,25 EUR
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatta
6700 euró önerő biztosítását a pályázathoz.
Harminckettedik napirend: Javaslat hiánypótlás teljesítésére a „Zemplén új
turisztikai céljai” című pályázati eljárásban
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az előterjesztés amely már szerepelt a közgyűlés előtt - a közgyűlés tagjai részére a közgyűlés ülése
előtt került kiosztásra.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta
a közgyűlésnek. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalta, de a
bizottság nem volt határozatképes.
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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, így a
határozati javaslatot, mely hiánypótlás teljesítéséről szól, szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
138/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Hiánypótlás teljesítése a „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázati
eljárásban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Hiánypótlás teljesítése
a „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázati eljárásban” megnevezésű előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
A közgyűlés e határozat mellékletében foglalt Megállapodás megkötésével egyetért és
annak aláírására felhatalmazza elnökét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
Melléklet

Megállapodás
amely létrejött
- egyrészről: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám
képv: Szamosvölgyi Péter polgármester
a továbbiakban – használatba adó
- másrészről: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1. szám
Képv: Dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés Elnöke
a továbbiakban: használatba vevő
- harmadrészről: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
3529 Miskolc, Görgey u. 28. szám
képv: dr. habil. Veres László igazgató
a továbbiakban: üzemeltető
között, a mai napon az alábbi feltételek szerint:
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1. Szerződő felek rögzítik, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat között 1992. év július hó 27. napján használati szerződés jött létre a
használatba adó kizárólagos tulajdonában álló, Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. szám alatt
található ingatlanra (Kazinczy Múzeum). Hivatkozott szerződésben a használatba adó használatba
adta a fenti ingatlant a használatba vevő részére térítésmentesen, múzeumi célra.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a fent meghatározott ingatlant múzeumi feladatok ellátására
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat használatba vevő által fenntartott Borsod-AbaújZemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság üzemelteti.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy üzemeltető a HU-SK 09/01/1.3.1 számú Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007/2013 elnevezésű Zemplén új turisztikai céljai
tárgyú projektcélra pályázatot nyújtott be a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.
3. Szerződő felek kijelentik, egyben kötelezik magukat arra, hogy a 2. pontban körülírt pályázat
elnyerése esetén kölcsönösen biztosítják egymásnak, hogy a projektcél megvalósítása érdekében
az 1. pontban meghatározott használati szerződést nem szüntetik meg, és erre az ingatlanra
(Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. szám) legalább 15 (tizenöt) évre változatlan feltételek
mellett a használatot fenntartják.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Miskolc, 2009. november hó 19. nap
..............................................................
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Képv: Szamosvölgyi Péter polgármester

..........................................................
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
képv: dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés Elnöke

.....................................................
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
Képv: dr. habil. Veres László múzeumigazgató

Harmincharmadik napirend: Előterjesztés a Zempléni Nemzeti Park létesítésére
vonatkozó javaslat társadalmi vitájának kezdeményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy az előterjesztés a közgyűlés
tagjai részére a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került. Ez az ügy legelőször 1991-ben
volt a közgyűlés előtt. Hosszú ideig nem történt ebben a témakörben semmi. Néhány
héttel ezelőtt miniszteri bejelentés történt a Nemzeti Park létrehozásáról. A közgyűlés
tavaly novemberi határozatában társadalmi vitát kezdeményezett. Ezt az egyeztető
folyamatot már elindították, először a Megyeházán, majd Pálházán volt tanácskozás a
témáról. A minisztérium most egyeztetést ajánlott a résztvevőknek, a területen
megválasztott képviselőknek, parlamenti, illetve települési önkormányzati
képviselőknek. A Megyei Önkormányzat azt kéri, hogy erről történjen vita, az egész
területet átfogó civil szervezet, az önkormányzatok és magánembereknek a
gyülekezése, a Zempléni Településszövetség részvételével. Ezeket a szervezeteket is
meg kell kérdezni és a véleményüket meg kell ismerni.
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták
a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait arról, hogy
kinek van kérdése, véleménye. Vécsi István és Hutkainé Novák Márta képviselők
jelentkeztek hozzászólásra. Először Vécsi István képviselőnek adta át a szót.
Vécsi István, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy valóban így van,
helyi kezdeményezésre jött létre a Nemzeti Parkká történő átalakítása a tájvédelmi
körzetnek. Ezzel gyakorlatilag az 1984-ben Zempléni Tájvédelmi Körzetnek a területét
kívánják nemzeti parkká fejleszteni. A javaslat a helyi erőktől, nem tartalmazott olyan
kérdést, hogy új terület legyen a tájvédelmi körzethez csatolva, hanem ami új volt
ebben, az az, hogy egy önálló nemzeti igazgatóság felügyelete alatt működjön. Azóta,
amióta ez a levél megfogalmazódott ismeretei alapján, elnök úr is 2008. július 4-én
kérte a minisztériumot, hogy a Zempléni Nemzeti Park jöjjön létre. Az országban, ha
jól tudja, a tizedik nemzeti park. Ennek alapján kezdődött el ez a munka. Úgy látszik,
hogy a társadalmi megegyezés, vagy egyezség, ami korábban meg volt, most már egy
kicsit kezd fellazulni, nem olyan erős. Talán a Zempléni Településszövetségnek a
visszalépése is ezt mutatja vagy ezt mutatja a Kulcs-ban megjelenő cikk is, ami nem
egyértelműen kéri, vagy támogatja a nemzeti parknak a kialakítását. Azért kért szót,
mert az előterjesztésben az szerepel, hogy a közgyűlés értsen egyet a nemzeti parkká
történő nyilvánítással. Úgy látja, hogy talán a Megyei Önkormányzatnak előbb azt
kellene lebonyolítani, amit a határozati javaslat nagyon jól meg is fogalmaz, hogy a
társadalmi vitának álljon az élére, a szervezőjévé váljon. A társadalmi vita végén a
Megyei Önkormányzat álljon az embereknek, a vállalkozásoknak az élére, illetve az ő
véleményükkel azonosuljon. Ha a társadalmi vita alapján kell a nemzeti park, kell ez a
folyamat, akkor a Megyei Közgyűlés is mondja, hogy igen kell. Ha a társadalmi vita
eredménye az, hogy nem kell a nemzeti park, abban az esetben álljanak az emberek
mellé és mondják azt, hogy nincs szükség a nemzeti parknak a kialakítására, az
igazgatóságnak a létrehozására, mert az a Zempléni Tájvédelmi Körzet, ami jelenleg is
működik aggteleki központtal, irányítással, megfelelő ezzel. Személyesen megkereste
a minisztert ebben a kérdésben, hogy mi a minisztériumnak, a miniszternek az
állásfoglalása. Ő azt mondta, hogy abban az esetben vállalja fel a nemzeti parkká való
nyilvánítást és magának az igazgatóságnak a létrehozását, és ennek az egész
gazdaságnak a megfinanszírozását, hogy ha a helyi lakosok, helyi vállalkozók ezt
akarják. Még most nem tudhatják, hogy akarják-e vagy nem, hisz a társadalmi vitát,
mint ahogy a határozati javaslat is tartalmazza, most kezdik el. Véleménye szerint így
végezné legjobban a közgyűlés a feladatát. Ha kell, akkor az előző két megyei
önkormányzati határozatot is bírálják felül, ha pedig nem, akkor álljanak mellé és
történjen valami ebben az ügyben.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Hutkainé Novák Márta
képviselőnek adta át a szót.
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Hutkainé Novák Márta, a közgyűlés tagja kiegészítette a Vécsi István képviselő által
elmondottakat. Sok víz lefolyt azóta a Bodrogon, mióta az első döntés megszületett.
Az a véleménye, hogy sok esetben nincsenek a szereplők felvértezve azzal a tudással,
hogy mi szól amellett, hogy legyen nemzeti park és mi szól ellene és ezért az indulatos
vélemények fogalmazódnak meg. Az érzete, hogy Budapestről vagy Debrecenből
akarják megmondani, hogy hogyan legyen itt ebben a térségben ez az ügy eldöntve.
Ezért egyetért azzal, hogy társadalmi vita legyen. Azzal kiegészítve, hogy minden
szükséges információt adjanak meg az érintetteknek ahhoz, hogy el tudják dönteni,
hogy a gazdaságnak mi tesz jót ebben az ügyben, a foglalkoztatásra milyen hatással
van. Ha amellett szól a többség véleménye, hogy legyen nemzeti park, akkor egész
komolyan döntsék azt el, vagy tegyenek javaslatot arra, hogy hol legyen ennek a
központja. A mostani ismereteik alapján, Tokaj volt kijelölve erre a szerepre. Úgy
gondolják, hogy Sárospatak vagy Sátoraljaújhely az a központ, ami igazából központja
ennek a térségnek. Ezt is gondolják át, bírálják felül és az ismeretek tudtában, vagy
ismeretek birtokában álljanak hozzá a kérdéshez pozitív vagy negatív szempontból.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Szamosvölgyi Péter képviselőnek
adta át a szót.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy talán az az
egyik alapvető problémája a Nemzeti Park létrejöttével foglalkozó csoportnak, hogy
először is eleve elrendeltetettnek tűnik a történet, úgy ahogy Hutkainé Novák Márta
képviselő utalt rá. Úgy tűnt, mint hogy ha az itt élők, a Zemplénben élők
megkérdezése nélkül, valahol ez eldöntött tény lenne. Másodszor tájékoztatási hibák
sorozatát fedezték fel, hiszen valóban nem nagyon kérdezték meg az itt élőket, sem az
önkormányzatokat. Mégis az az információ ment a minisztériumba, a
szakállamtitkárhoz, - ő így adta át, - hogy itt egyébként mindenki egyetért ezzel a
történettel. A harmadik, hogy létrejött egy egyesület, amelyik generálja ezt a
lehetőséget, a nemzeti park kialakítást, melynek elnöke neki két héttel ezelőtt azt
mondta, hogy azért nem volt egyeztetés, mert törvény nem írja elő, tehát nem is lesz.
Ilyen hozzáállással nem lehet nemzeti parkot létrehozni, mert biztos, hogy rengeteg
sebet és olyan hibát hordoz magában, amit nehéz lesz utólag korrigálni. Valóban nem
lehet tudni, hogy a nemzeti park létrejötte előnyt, stagnálást, vagy akár adott esetben
visszalépést jelent a Zemplénben élőknek és az ott élő vállalkozásoknak, ipari és
mezőgazdasági területeknek. Egy biztos, a NATURA 2000 program bevezetése
rettentő mély nyomokat, és nem pozitív irányú nyomokat hagyott a Hegyközben élő, a
hegyvidéken élő emberek, vállalkozók számára, akik rettegnek attól - és
polgármesterek közül is többen, - hogy egy újabb engedélyező, újabb eljáró hatósággal
találják magukat szembe, amely adott esetben gátat szabhat egy település vagy egy
vállalkozás lehetőségeinek, fejlődésének. Ezeket valóban meg kell beszélni és meg
kell vitatni. Örül ennek a javaslatnak, maga részéről támogatja és örül annak, hogy a
Megyei Közgyűlés és annak elnöksége ennek az élére állt.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke Vécsi István képviselőnek adta át a szót.
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Vécsi István, a közgyűlés tagja: Szamosvölgyi Péter polgármester említette, hogy a
minisztériumban kezdődött el ez a munka. Felolvasta azt a levelet, amit megkaptak a
zempléni országgyűlési képviselők, és többek között ő is megkapott. A miniszter azt
írja: „A Településszövetség, amely 70 települési önkormányzat érdekképviseletét látja
el, 2007-ben csatlakozott a Zempléni Nemzeti Parkért Szövetséghez. Képviselő úr
(Hörcsik Richárd képviselőnek írta a miniszter a levelet) két térségbeli országgyűlési
képviselő társával 2008. július 4-én írt együttes levelében támogatásáról biztosította az
előkészítés folyamatát. Megkeresésükben rendkívül fontosnak ítélték, továbbá az
önálló Zempléni Nemzeti Parki Igazgatóság létrehozását, kiemelve, hogy egy ilyen
térségi fejlesztés a természetmegőrzésen túl igen jelentős vidékfejlesztési hatással bír.”
- Nem olvasta végig a levelet, mely elnök úrnak is a rendelkezésére áll, és így
fejeződik be: - „Mindamellett világosan kell látni, hogy a tárcának nem célja
mindenáron nemzeti parkot létrehozni a Zemplénben, csak abban az esetben vállaljuk
fel egy nemzeti park és működéséhez szükséges igazgatóság létrehozását, ennek
minden költségvetési és egyéb terhével együtt, ha a térségben élők a helyben lakó
emberek is akarják, támogatják, magukénak érzik a park megvalósításának a
szándékát.” Ezért javasolta azt, hogy a közgyűlés ennek tudatában, az emberek,
vállalkozók véleményének a tudatában és a miniszter hozzáállásának a tudatában
döntsön úgy a társadalmi vita lefolytatása végén, ahogy ezt Zemplénben az emberek
akarják.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy azt akarták, amiről a mai
előterjesztés szól, hogy beszéljenek róla. Abban a levélben, ami a minisztertől Hörcsik
Richárd képviselőnek érkezett, abban, ami három képviselő aláírásával ment a
minisztérium irányába, szerepel a következő mondat: „ A fentiek miatt, a jövőben
támogatni kívánjuk azt az előkészítő munkát, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium munkatársai az ügyben tesznek, valamint segítségüket ajánljuk fel az
esetlegesen felmerülő társadalmi egyeztetési folyamatban.” Úgy gondolja, hogy senki
nem találkozott eddig olyan emberrel, aki előkészítő munkát végzett volna, vagy
társadalmi megbeszélést folytatott volna, ez az, amit hiányolnak. A Vécsi István
képviselő által elmondottaknak az a lényege, hogy a Bodrogközben egészen
Kesznyétenig lehúzódóan, de a Zempléni Tájvédelmi Körzetben is, mondják meg,
hogy akarják vagy nem a Zempléni Nemzeti Park létrehozását. A Megyei Közgyűlés
most ezt kéri és ezt ajánlották fel akkor is, hogy ha van lehetőség, nézzék meg,
vizsgálják meg azt, hogy szeretnének-e egy ilyen igazgatóságot. Ebben az ügyben a
Megyeházán, utána Pálházán volt egyeztetés, elindult egy folyamat, de ezek a
folyamatok még mindig csak azok, amik itt helyből szerveződtek. Úgy érzi, hogy
minden olyan szereplőt, aki mögött valamiféle felhatalmazás van a választói akaratból,
mintha kihagyták volna. Fontosnak tartják, hogy akár a Megyei Önkormányzatot, mint
megyét, akár pedig a települési önkormányzatot kérdezzék meg, és ha az lesz a
vélemény, hogy kell, akkor legyen, ha nem, akkor meg azt kell mondani, hogy nem
akarják. Ezért került napirendre ez az előterjesztés. Az előterjesztés vállalhatóan
tartalmazza azt, hogy koordináló szerepet vállal fel a Megyei Önkormányzat, ha
mások nem, akkor megpróbálnak ilyen értelemben aktív közreműködők lenni. Nem
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döntő helyzetben levők, csak aktív közreműködők, megszervezni és továbbvinni az
ügyet. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 38 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
139/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Zempléni Nemzeti Park létesítésére vonatkozó javaslat
társadalmi vitájának kezdeményezésére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Zempléni Nemzeti Park létesítésével
kapcsolatos javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1./

A Közgyűlés továbbra is fontosnak tartja Borsod-Abaúj-Zemplén megye, benne
az Abaúj-Zemplén térség épített és természeti értékeinek megőrzését.

2./

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy jelezze a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter felé, hogy:
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat koordináló szerepet vállal a
Zempléni Nemzeti Park létesítésével kapcsolatos előkészítő munkában;
- a Közgyűlés szükségesnek tartja a Zempléni Nemzeti Park létesítésére
vonatkozó javaslat széleskörű megvitatását és előzetes egyeztetését a Park
létesítésében területileg érintett települési önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel és helyi vállalkozókkal.

3./

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Zempléni Nemzeti Park létesítésével
kapcsolatos társadalmi egyeztetések koordinálásában részt vegyen, és vegye fel a
kapcsolatot a Zempléni Településszövetség elnökével és a térségben
megválasztott országgyűlési képviselőkkel.

Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve folyamatos
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Harmincnegyedik napirend: Javaslat a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház aktív
fekvőbeteg ellátásának visszaállítására a Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott a Legfelsőbb Bíróság
végzéséről. A Legfelsőbb Bíróság szerint nem volt jogosítványa az egészségügyi
miniszternek arra, hogy határozatában a Szent Ferenc Kórházban az ágyszámok
csökkentését rendelje el. Akkor egy aktív kórházból rehabilitációs és krónikus ágyakat
hagytak csak meg. Ehhez kapcsolódik az előterjesztés is. Ma reggel vita volt arról,
hogy felvegyék-e vagy sem napirendre az előterjesztést. Azért tartotta szükségesnek a
napirendre vételt és javasolta a közgyűlés tagjainak, hogy támogassák azt, mert így
tudnak továbblépni ebben az ügyben. Ahhoz, hogy ismét a reumatológiában, illetve a
pulmonológiában ne csak a krónikus és rehabilitációs ágyakon működjön a kórház, a
szakhatóságokhoz kell fordulni, így egyrészt, a RET-hez, másrészt az ÁNTSZ-hez.
Kérdés, hogy ugyanígy marad-e a szerződés, vagy sem. Ennek érdekében került a
közgyűlés elé a mai napon és kéri a határozati javaslatnak a támogatását, amely szerint
a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház rendkívüli
döntést kezdeményezzen az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsnál,
valamint az ÁNTSZ illetékes Regionális Intézeténél az ágyszámok átstrukturálására
vonatkozóan, tehát hogy 80 aktív pulmonológiai és 40 aktív reumatológiai ágyszám az
intézetbe visszakerüljön. A Legfelsőbb Bíróság a döntésében nem mondta ki azt, hogy
az eredeti állapotot vissza kell állítani. Egy új eljárást kellene kezdeményezni.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, kérte a bizottság
véleményének ismertetését.
Nyitrai Tibor, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja: a bizottság tárgyalta, egyhangúlag
támogatja a határozati javaslatot. Egy megjegyzés tett, hogy sérelmezte a bizottság egy
része, hogy írás nélkül került ez az elég komoly téma előterjesztésre.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva elmondta, hogy tegnapelőtt jutott
el a hivatalhoz a döntés, az idő rövidsége miatt kellett behozni a közgyűlés elé, vagy
egy rendkívüli ülést kellett volna majd később összehívni. Dr. Koleszár Lajos
képviselőnek adta át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja ügyrendi kérdésben kért szót. A bizottság
elnökeként nehezményezte, hogy egy ilyen szakmapolitikai kérdésben a
szakbizottságuk az előterjesztést nem tárgyalhatta. Azt gondolja, hogy a jelenlévők
mindegyike tanúsíthatja, hogy szakbizottságuk, akár rendkívüli ülésen, bizottsági ülés
előtt, akár a közgyűlés napján is, a megyében élők egészségügyi ellátását érintő
kérdésben, politikától mentesen, konstruktívan igyekezett támogatni. Nem tudja mikor
vette az önkormányzat kézhez a Legfelsőbb Bíróság határozatát. A bizottsági ülés
előtt valóban minden bizottsági tag ezt a 8 oldalt megkapta, de azt gondolja, hogy ha
arra hivatkoznak, hogy itt az előzőekben, valamiféle szakmaiatlanság, körültekintő,
előkészítő munka hiányzott, - mert ezt veszi ki a szavakból, - akkor ugyanezt ne
kövesse el most a Megyei Önkormányzat és a Megyei Közgyűlés. Morális kötelessége
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kérni, hogy minden
megtárgyalhasson.

ilyen

jellegű

kérdést

az

Egészségügyi

Szakbizottság

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva azt mondta, hogy azért fordult az
Egészségügyi Bizottság elnökéhez, mert azt hitte, hogy ez így történt. Amennyiben
nem így történt, biztosan volt valami oka. A morális kérdésekről pedig azt kell
mondania, értette, hiszen bizottság elnökeként ezt úgy értelmezi. Morális kötelessége
viszont elmondani azt, hogy ennek az állapotnak a létrejöttében, az előkészítési
gondjaiban úgy gondolja, hogy a közgyűlés vezetését, de még a Szent Ferenc Kórház
vezetését sem illetheti semminemű elmarasztalás. Hiszen az elmarasztalás a
döntéshozatalban résztvevő egészségügyi miniszternek szól. Morálisan úgy érzi, hogy
ez a hozzászólás a bizottság oldaláról jogos, a többire pedig nem hiszi, hogy
vonatkozna, hiszen nagyon jól tudják, hogy a vita arról folyt, hova menjenek az ágyak,
kik legyenek a helyzetbe hozottak, a Semmelweis Kórház, vagy a Megyei
Önkormányzat által működtetett kórház. Rendkívül bosszantónak tartja, hogy
létrehoztak egy olyan állapotot, amikor mindenkinek kérdései voltak. Az egyik bíróság
valamit döntött, aztán a Legfelsőbb Bíróság úgy dönt, hogy az nem igaz és mégsem
tudják visszaállítani az állapotot. Elköltöttek több száz millió forintot, morálisan
feltenné ezt a kérdést, hogy miért kellett elkölteni? Azért, mert valaki hozott egy
döntést. Miért hozott egy döntést? Mert valakik súgtak neki. Akik súgtak, azok
helyesen tették vagy sem? Tehát azért ez egy olyan összetett kérdés, amit megint
vissza lehet hozni és akkor megint megtalálják a végén a hunyót és akkor megint
megkérdezik, hogy de miért. Mikor lesz már vége ennek a dolognak egyszer úgy,
nézzék meg, hogy nem kell többet elkölteni, ugyanott van, nem lett semmivel sem
jobb, a Szent Ferenc Kórház még ma is működik. Mindent megtesz a minisztérium a
pénzek csökkentésében, de hát úgy látszik még léteznek. Idő kérdése, mert előbbutóbb elvonják tőlük még ezt is, egy fillért sem akarnak adni, de még működik, létezik.
Jó helyen volt eddig is, jó helyen lehetett volna a továbbiakban is, mégis elvitték. Az
Egészségügyi Bizottság elnökével egyetért. Akár azt is lehet mondani, hogy ebben
hiba van. Az előkészítettséggel nem hibáztak, felhívták a figyelmet, úgy ahogy most
az Egészségügyi Bizottság elnöke is felhívta a figyelmet az előkészítésre. Ami miatt itt
mégis előkerült, az a részbeni visszaállítás lehetősége. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója. Nem volt. Kérte a közgyűlés
döntését, hogy aki támogatni tudja a határozati javaslatot, jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 8 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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140/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház aktív fekvőbeteg-ellátásának
visszaállítása a Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Legfelsőbb Bíróság
döntése kapcsán a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház aktív fekvőbeteg-ellátásának
visszaállítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés támogatja, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntésére hivatkozással a
Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház (Miskolc, Csabai kapu 42.) rendkívüli döntést
kezdeményezzen az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsnál és
az ÁNTSZ illetékes Regionális Intézeténél a jelenlegi ágyszám átstrukturálására
vonatkozóan akként, hogy 80 aktív pulmonológiai és 40 reumatológiai
ágyszámkapacitás az intézetben visszaállításra kerüljön.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy vizsgálja meg az állammal szembeni
kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően az ülés levezetését Gergely
Zsoltnak, a közgyűlés alelnökének adta át.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke átvette az ülés vezetését.
Harmincötödik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (SZ. ZS., Borsodivánka)
Harminchatodik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (B. L. T., Borsodivánka)
Harminchetedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (CS. T., Ricse)
Harmincnyolcadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési
ügyben (G. Sz. T. Sajószentpéter)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.

díj
díj
díj
díj
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A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább novemberi
ülését.
Harminckilencedik napirend: Egyebek
Gergely Zsolt, a közgyűlés alelnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
Benedek Mihály 2009. november 2.-án kelt levelében egészségi állapotának romlása
miatt 2009. december 1-jei hatállyal lemond a megyei közgyűlési mandátumáról.
Benedek Mihály a 2006. évi választásokon a Magyar Szocialista Párt
10 ezernél több lakosú települések választókerületében állított listáról jutott
mandátumhoz.
A vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar Szocialista Pártnak van lehetősége a
mandátummal élni és a megüresedett mandátumot 30 napon belül áll rendelkezésére,
hogy betöltse. Kérik, hogy a Magyar Szocialista Párt 30 napon belül adja le a
mandátum betöltésére vonatkozó nevet és az eljárást ezután fogják elindítani a
Választási Bizottságnál.
Elmondta, hogy a közgyűlés tagjait várják Kazincbarcikán 16.00 órától a műfüves
labdarúgópálya átadására.

Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 14. 25 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

Gergely Zsolt
a közgyűlés alelnöke

