Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-588-4/2009.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. szeptember 10. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen voltak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
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Aros János
Balogh Attila
Baricska Jánosné
Benedek Mihály
Bihari Márta
Bodnár László
Bráz György
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Csiger Lajos
Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Dóka János
Erdős Tamás
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt
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Görcsös Ferenc
Gúr Nándor
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

37.
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39.
40.
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42.
43.
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49.
50.
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52.
53.

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

Meghívottként jelen voltak: Fekete Tibor könyvvizsgáló, Fekete és Fedor
Könyvvizsgáló Kft., Andó Pál pályázó, Észak-magyarországi Regionális Képző
Központ, Dr. Vereckei Csaba dandártábornok, megyei főkapitány.
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, Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
osztályvezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Kiss Edina
önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária sajtóreferens, Simon Gáborné
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informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István
hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke és Tóth Etelka az Országház makettjét bemutató
kiállítást megnyitotta, melynek keretében Tóth Etelka az általa és férje, Farkas László
által gyufaszálakból elkészített Országház makettet a Megyeháza részére átadta. A
közgyűlés elnöke megköszönte Tóth Etelkának a Megyeháza részére felajánlott
alkotást, valamint köszönetet mondott Zsófi Klaudiának, a Lévay József Gimnázium
diákjának az előadott fuvolajátékért.
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.
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:
49 fő - ebből 45 fő igen, 0 nem, 4 fő
tartózkodott - 1 fő nem szavazott - adta le
jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség
fennáll.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta:
• a „Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnőttképzés
infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK
rendszerhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések” című pályázat
önrészének biztosítására című előterjesztés felvételét 18. napirendi
pontként, valamint
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• a „Javaslat a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és
Kollégium pályázatának fenntartói támogatására” című előterjesztés
felvételét 19. napirendi pontként.
Ezek az előterjesztések a közgyűlés tagjai részére utóbb kiküldésre kerültek.
Kérte a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt tegyék
meg.
A közgyűlés javasolt napirendjére az elnöki felhívásra újabb javaslat nem érkezett.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
89/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. szeptember 10-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága tagjának megválasztására, valamint a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
megyei önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (VII. 7.) számú rendelete módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet
hatályon kívül helyezésére és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló /2009.
(…) számú rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
miskolci 73595, 73613, továbbá a 3700/16/A/25 hrsz. ingatlanok rendeltetésének
és besorolásának, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi
Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző
kinevezéséhez történő egyetértési jog gyakorlására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke

Központ

igazgatója

9. Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona és az ormosbányai Idősek Otthona
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentésre
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház KEOP-2009-5.3.0/B.
számú pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásának engedélyezésére és a
pályázathoz szükséges önrészből a 24.000.000.- forinton felüli maradványérték
biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
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13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet pályázatainak fenntartói támogatására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Korszerű regionális
onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton való
részvételére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesületben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tagként való
részvételének engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett
TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának
átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című pályázat önrészének biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a kazincbarcikai Surányi Endre szakképző Iskola és Kollégium
pályázatának fenntartói támogatására”
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2009. évi
odaítélésére (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat fellebbezés elbírálására szociális intézményi ellátás iránti kérelem
elutasítása tárgyában (S. Gy., Szerencs) (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
22. Egyebek
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Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága tagjának megválasztására, valamint a Foglalkoztatási
és Vállalkozási Bizottság tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy az
érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.
A Megyei Közgyűlés Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportjának 2009. augusztus
17-én érkezett kezdeményezése alapján javaslatot tett a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottságban és a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottságban történő személyi
változásokra a következők szerint: Lázár Katalin, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság külső tagja hosszú, súlyos betegség után elhalálozott, így bizottsági tagsága
megszűnt. A bizottság tagjává Csirmaz Györgyné (Kispál Zsuzsanna) nem közgyűlési
tagot javasolta megválasztani. Javasolta továbbá felmenteni a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottsági tagsága alól Magyar Márta nem közgyűlési tagot, helyette
javasolta megválasztani Nyeste László nem közgyűlési tagot.
Az előterjesztést a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, így azt
szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 52 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
90/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága tagjának megválasztása, valamint a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság tagjának felmentése, illetőleg új tag megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága tagjának megválasztására,
valamint a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság tagjának felmentésére, illetőleg új
tag megválasztására vonatkozó javaslatot, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
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évi LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi döntést
hozta:
1. A Közgyűlés Csirmaz Györgyné (Kispál Zsuzsanna) nem közgyűlési tagot
megválasztja a Közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága külső tagjának.
2. A Közgyűlés Magyar Márta nem közgyűlési tagot felmenti a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottsági tagsága alól, és e bizottság tagjává megválasztja Nyeste
László nem közgyűlési tagot.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére
történő megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke felkérte Csirmaz Györgynét és Nyeste Lászlót,
a most megválasztott külső bizottsági tagokat, hogy az önkormányzati törvényben
foglaltak alapján a testület előtt tegyék le az esküt. Ezt követően az eskü letételére
került sor. A közgyűlés elnöke az érintettek részére átadta az esküokmányokat,
gratulált, jó munkát kívánva a bizottsági munkában és jó egészséget.

Második napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009.
I.
félévi
költségvetésének
végrehajtásáról,
javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.12.) rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ezen előterjesztés, amely a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat anyagi helyzetét, költségvetését, jelen
állását tárgyalja, könyvvizsgálói vizsgálaton is átesett. Megkérdezte Fekete Tibor
könyvvizsgálót, hogy van-e hozzáfűznivalója. Nem volt. A könyvvizsgálói véleményt
írásban megkapták a szakbizottságok, illetve a közgyűlés tagjai. Az előterjesztésről
elmondta, hogy a várható év eleji tendenciákban sajnálatos módon az irány nem
változott, tehát azzal a nehézségekkel kell megküzdeni a Megyei Önkormányzat
költségvetésének, amely azt mutatja, hogy a feladatokhoz képest kisebb a
finanszírozás, mint a valós költségek. A feladataikat eddigiekben ellátták. Úgy
gondolja, hogy előre kellett volna lépni és jó lett volna, ha határozottabban tudták
volna segíteni az intézményeiket. Az épületek karbantartása, állagmegóvása,
megtörténik. Ami a legfontosabb, hogy ha gépészeti problémák jelentkeznek, azokat
rendben tudják tartani, kollégiumban, iskolában a vízzel, fűtéssel lévő gondjaikat
karbantartják. Úgy gondolja, hogy eddigiekben is szigorú gazdálkodással és
odafigyeléssel dolgozott a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály és a
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Közgazdasági Főosztály. Amiben nem tudtak előrelépni, a pályázatok, pályázati
források nagyobb mértékű bevonása a fejlesztésekbe, illetve a szolgáltatások
továbbfejlesztése. Ebben sajnálatos módon szűkek a keretek, az a hazai forrás, ami
lehetőséget biztosított volna a Megyei Önkormányzatnak, két pályázatban jelent meg
és kb. 40 millió forintos összeget jelentett. A Megyei Önkormányzat több európai
uniós pályázatban szerepel, részben már nyertesként és eredménnyel is tudták az első
félévet befejezni, az akadálymentesítési programmal, amely több intézményt érintett.
A nagyságrendjével voltak gondok, ennél többet is el tudtak volna költeni ezen
feladatokra. Intézményműködésben két kérdést érintett. Az egyik az egészségügy, a
másik pedig az oktatási kérdés. Az egészségügyben, ha év közben nem változott volna
a helyzet, maradt volna a január elejei állapot, vagy február eleje, amikor a közgyűlés
elfogadta a költségvetést, akkor ma is csak dícsérő szavakat tud mondani mindegyik
kórházra kivétel nélkül. A gazdálkodás rendben van és a fegyelmezettség az már
megszokott dolog, nem voltak tartozások, a kifizetetlen számlákat, ha volt is, karban
tudták tartani, nem volt lejárt kifizetésű számlájuk. Reméli, hogy a következő négy
hónap nem hoz olyan tragikus változást, hogy elfogynak a forrásaik. Ez egy nagyon
komoly gond. Ma a kórház intézkedéseiről is fognak tárgyalni, hogy milyen lépéseket
kényszerül megtenni. Az oktatással az a nagy gond a Megyei Önkormányzat által
fenntartott iskolákban, hogy nagyon kicsi a támogatás és nagyon sok az, amit elvárnak
tőlük. A Megyei Önkormányzatnak hozzá kell tenni, a forrásokat odairányítani, hiszen
aki nem szán forrást, nem szán pénzt az oktatásra, az egy kicsit a jövőt is faragja. A
saját bevételek szenvedik el a hátrányokat, gondol itt az ingatlanforgalmazásból,
illetékbevételből visszaosztott forrásokra. Jelenleg az iskolák megkezdték a működést,
tudták a feltételeket biztosítani. Ami még sokat visz el, az a gyermekvédelem, ami
jelentős forrás kiegészítést igényel, az átalakításnak még a pozitív pénzügyi részei nem
jelenhettek meg, hiszen nem olyan régi az átalakítás időszaka. A 2009. évi
költségvetésnek egy nagy baja van, hogy látják a 2010-es fenyegetettséget, a
2010-esnek pedig az a nagy baja, hogy a 2006-os, a 2007-es és a 2008-as és a 2009-es
előzték meg, ami minden évben forráskivonást jelentett az önkormányzat
költségvetéséből. Hozzászámoltak olyan európai uniós nyerési lehetőségeket, ami
lehet, hogy valahol megjelent, biztosan vannak ilyen önkormányzatok, de az nem a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Most, amikor 120 milliárdos
megvonásról beszélnek, akkor oda van írva, hogy sport, üdülés, megye. Nem
önkormányzatok, megye. A megyei önkormányzatoktól el akarják vonni azt az Szja.
kiegészítést, amit eddig megkaptak. Át fogják húzni valamilyen módon ezt a
költségvetést nagy hiányokkal, de hát egyszer már észre kellene venni, hogy évenként
vesznek ki belőle pénzt, nem változnak a feltételek, csak a kapott pénznek az összege
csökken, akkor óhatatlanul mínusz keletkezik. Még egy dolgot jegyzett meg ennek a
költségvetésnek a tárgyalásán, a köztisztviselők és közalkalmazottak bérezését. 2006.
április 1-jével emelkedtek a köztisztviselői bérek, azután 2008. januárjában 5%-al, az
infláció is 5-ön felüli volt, tehát mínusz keletkezett. 2009-ben azt mondták, hogy most
nem emelnek és a mostani megszorításoknál azt mondták, hogy 2010-ben sem
emelnek. Az elmúlt négy esztendő azt jelenti, hogy mínusz 10-15% közötti a reálbér
csökkenés. Így kell dolgozni mindazoknak, akiknek azt is mondhatják, hogy „örülj,
hogy van munkád”. Így kell rendet, fegyelmet tartani a Megyei Önkormányzat által
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fenntartott intézményekben is és azért mondja ezt el a költségvetésnél, mert ez a
forrása mindennek. Ez a forrása a nehezebb igazgatói feladatok elvégzésének, de a
munkafegyelem meglazulásának is. Ez az, ami lelket, iskolát, kórházat romboló és
ebből még el akarnak venni. Azt gondolja, hogy be kellene látni és ki kellene mondani,
hogy 6%-on felüli GDP csökkenésnél egy évben nem lehet fenntartani és ellátni az
alapfeladatokat. Beleérti a közrend, közbiztonságnak a kérdését és annak a pénzügyi
ellátását, az egészségügyet és az oktatást. Ezt a hármat sem tudják ellátni. Az a nagy
problémájuk országosan és megyei szinten is, hogy a gazdaságra a jövő esztendőre is
még mindig negatívat mondanak, és ebben az esztendőben a mínusz 6-7% között van.
A 120 milliárdos elvonással az önkormányzatok a selyemzsinórt kapják meg. Így
tekintsenek erre a költségvetésre, most még arról tudnak beszélni, hogy még
fenntartják az intézményeiket. Egy esztendő múlva nagyon kíváncsi, hogy milyen
költségvetéssel kell nekifutni az évnek, és egyáltalán tervezhetik-e azt, hogy az
intézményeiket fenntartják vagy valakinek majd át kell venni, de, hogy ki lehet az, a
jelenlegi szabályok szerint nem lehet tudni.
Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és mindannyian
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke bizottságuk véleményét a
következőképpen fejtette ki: a bizottság a 2009. szeptember 8-i ülésén tárgyalta meg
az első félévről szóló beszámolót. Élénk vita a bizottsági ülésen nem alakult ki, ennek
eredményeként a bizottság 7 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a határozati
javaslatot, illetve a rendelet-tervezetet. Erről a költségvetésről sok minden elmondható,
hisz bevételi oldala, mintegy 43 milliárd forintról szól, kiadási oldala pedig 45 milliárd
forintról. Összességében úgy szól ez 43 milliárd forintról, ahogy elnök úr említette, az
illetékbevétel több, mint 800 millió forinttal csökkenni fog ebben az évben, kiadási
oldalon igazából csak azok a beruházások, illetve felújítások vannak, amelyek
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az intézményhálózat jól működjön. Az év során
zavartalanul működtették az intézményhálózataikat olyannyira, hogy a bevétel az
gyakorlatilag 55%-on teljesült, a kiadások 49%-on teljesültek. Azt azért tudni kell,
hogy a kiadási oldalon az 5 kórház több, mint 58%-át viszi el a költségvetésnek. Ilyen
nehézségek mellett viszonylag stabil gazdálkodás volt az első félévben, talán ez okozta
azt, hogy igazából élénk vita a bizottsági ülésen sem alakult ki.
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:
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1.) Határozati javaslat
A közgyűlés 32 igen, 20 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
91/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a rendelet-tervezetet bocsájtotta
szavazásra.
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 32 igen, 20 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2009. (IX. 15.) 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.)
B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) rendelete (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
Az R. 3. §-ának bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

43.268.209 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.

45.792.651 eFt-ban

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

b)

c)

d)

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

39.158.712 eFt

2.941.225 eFt

2.578.022 eFt

101.933 eFt
11.451 eFt
12.151 eFt
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(3)

e)

hitel törlesztés

f)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

67.200 eFt
1.035.341 eFt
150.000 eFt
885.341 eFt

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

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

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások
különbözeteként megjelenő 2.524.442 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 Megyei Önkormányzat
költségvetésének rendelet-tervezet módosítását a közgyűlés elfogadta. Megköszönte az
eddigiekben tanúsított munkát a Közgazdasági Főosztálynak, illetve azoknak az
intézményvezetőknek, akik az eddigi munkájukkal segítették a költségvetést.

Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a megyei önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendelete módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az előterjesztést a
közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalta. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a
Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság azonos tartalmú módosító indítványt fogadott el, valamint az Egészségügyi
Bizottság is nyújtott be módosító indítványt, melyek a közgyűlés tagjai részére a
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közgyűlés ülése előtt kiosztásra kerültek. Kérte a bizottságok véleményének és a
módosító indítványoknak az ismertetését. Először Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének adta át a szót, aki elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság az alaprendelet módosítását indokoltnak, szükségesnek és jogszerűnek ítéli
meg. Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 8. §-a a következő bekezdéssel egészüljön ki:
Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottság elnökét a közgyűlés választja. A bizottság saját tagjai közül
alelnököt választhat.”
A bizottság a rendelet-tervezetet a módosító indítvánnyal együtt 8 igen egybehangzó
szavazattal javasolta elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: bizottságuk minden tagja
támogatta az előterjesztést és a módosító indítványt. A bizottság a rendelet-tervezet
kiegészítését javasolta azzal, hogy a rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés
lépjen:
„A közgyűlés rendes ülést évente legalább hat alkalommal, ünnepi ülést három
alkalommal: a március 15-ei, augusztus 20-ai és október 23-ai nemzeti és állami
ünnepek tiszteletére tart.”
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottságuk az
előterjesztést 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlotta a
közgyűlésnek.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: bizottságuk 9
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke: bizottságuk is módosító indítványt
nyújtott be, mely azonos tartalmú a korábban Lukács András, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elnöke által ismertetett módosító indítvánnyal, és ezt, valamint az
alapmódosításokat 8 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Megkérdezte, - miután hallotta a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének a
módosító indítványára vonatkozó utalását, úgy tudja, hogy a bizottságuk még egy
módosító indítványt is megszavazott és elfogadásra javasolt - hogy mi ennek az oka,
hogy nem került a módosító indítványok közé.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
véleményét, hozzátette, hogy majd azt követően választ adnak Ördög Jakab képviselő
által feltett kérdésre.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: a
rendelet-tervezetet a bizottságuk 6 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta a közgyűlésnek.
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Riz Gábor, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke: a bizottság az előterjesztést
6 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: a bizottságuk ugyanazt a
módosító indítványt, amit már Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke is
felolvasott 17 igen szavazattal szintén megtette, az egész előterjesztést és a
rendelet-tervezetet egybehangzóan 17 igen szavazattal elfogadásra javasolt a
közgyűlésnek.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: bizottságuk a
rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: az eredeti előterjesztést 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elnökének, Török Dezsőnek adta át a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: a bizottság javasolta
kiegészíteni az előterjesztés 9. pontjának utolsó előtti mondatát a következők
szerint:
„Az irányítási jog gyakorlása a Kt. 8. § (7) bekezdése alapján - törvény eltérő
rendelkezése hiányában - a közgyűlést illeti meg azzal, hogy a költségvetési szerv
gazdasági vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogokat a helyi önkormányzati
költségvetési szerv irányító szervének vezetője (közgyűlés elnöke) figyelembe véve az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 18/A. §
(2) bekezdés előírásait gyakorolja.”
(Nem minősül módosító indítványnak, ezért a közgyűlés nem szavazott róla.)
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére Ördög Jakab képviselő a választ
kielégítőnek találta. Miután a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem
nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványát, mely szerint a
rendelet-tervezet 8. §-a a következő bekezdéssel egészüljön ki: Az R. 42. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A bizottság elnökét a közgyűlés
választja. A bizottság saját tagjai közül alelnököt választhat.” bocsájtotta szavazásra.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási és Sport
Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság módosító indítványára
vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 52 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az
Oktatási és Sport Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
módosító indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően az Egészségügyi Bizottság
módosító javaslatát bocsájtotta szavazásra, mely szerint a bizottság a rendelet-tervezet
kiegészítését javasolja azzal, hogy a rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés
lépjen:
„A közgyűlés rendes ülést évente legalább hat alkalommal, ünnepi ülést három
alkalommal: a március 15-ei, augusztus 20-ai és október 23-ai nemzeti és állami
ünnepek tiszteletére tart.”
Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
2.) Módosító indítvány
A közgyűlés 52 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az Egészségügyi
Bizottság módosító indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a közgyűlés tagjait, hogy a
módosításokkal együtt a rendelet-tervezetről szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
3.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, az
Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és
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Gazdálkodási Bizottság és az Egészségügyi
Bizottság módosító indítványával együtt a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2009. (IX. 15) rendelete
a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (VII. 7.) számú rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.) számú rendeletet (továbbiakban: R.) a
következők szerint módosítja:
1. §
/A közgyűlés működése/
Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közgyűlés rendes ülést évente legalább hat alkalommal, ünnepi ülést három
alkalommal: a március 15-ei, augusztus 20-ai és október 23-ai nemzeti és állami
ünnepek tiszteletére tart.”
2. §
/A közgyűlés munkaterve/
Az R. 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(13. § (2) A közgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni:)
„d) az illetékes államigazgatási hivatal vezetőjének indítványára”
3. §
/Az ülés összehívása/
(1) Az R. 17. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a bekezdés a következő új i) ponttal egészül ki:
(17. § (3) A megyei közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:)
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„b) az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjét,
valamint az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
Miskolci Kirendeltsége kirendeltség vezetőjét,”
„i) a Megyei Önkormányzat könyvvizsgálóját, amennyiben a közgyűlés által
tárgyalt napirend azt indokolja.”
(2) Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ülésre tanácskozási joggal
meghívottak körét esetenként a közgyűlés elnöke határozza meg.”
4. §
/Az ülés vezetése/
Az R. 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(20. § (3) A megyei közgyűlés nyilvános ülésén a napirendhez kapcsolódóan közgyűlési tagokon és az ülésre tanácskozási joggal meghívottakon kívül - a
képviselő-testület külön erre irányuló döntése nélkül szót kaphatnak:)
„b) az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal, valamint az
Észak-magyarországi
Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Miskolci
Kirendeltségének képviselője.”
5. §
/Határozathozatal/
Az R. 23. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Önkormányzati hatósági ügyben a közgyűlés másodfokú érdemi döntésének
előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az, aki a megtámadott határozat
meghozatalában vagy előkészítésében alsóbb fokon részt vett.”

6. §
/A közgyűlés döntései/
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(2) Az R. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megyei önkormányzat közgyűlése által alkotott rendeleteket és hozott
határozatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos
lapjában is közzé kell tenni.”
7. §

/Jegyzőkönyv/
Az R. 28. § (3)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A jegyzőkönyvről, illetőleg hangfelvételről – zárt ülésről készített jegyzőkönyv
és hangfelvétel kivételével – kivonat, illetve másolat írásbeli kérelemre, a
közgyűlés elnöke írásbeli engedélye alapján adható. Nem szükséges írásbeli
kérelem benyújtása és a közgyűlés elnökének az engedélye, amennyiben a
kérelmező a megyei önkormányzat közgyűlésének tagja, illetőleg a megyei
önkormányzat hivatalának hivatalos felhasználásra szükséges a kivonat,
illetve a másolat.
(4) A jegyzőkönyvről, illetőleg hangfelvételről készített kivonat, másolat - a
közgyűlés tagjának kivételével, - költségtérítés ellenében adható. A
költségtérítést a hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége által
kiállított számla alapján kell megfizetni.
(5) A jegyzőkönyvből készített kivonat, másolat, a közgyűlés által alkotott
rendelet, hozott határozat szövegének hitelesítésére az önkormányzat hivatala
szervezési és jogi feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője és
helyettesei jogosultak.”

8. §

/A területi kisebbségi önkormányzatok/
(1) Az R. 37. § a)-b) és d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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„a) A megyei önkormányzat a területi kisebbségi önkormányzatok működésének
segítése érdekében Hivatalában kisebbségi referens megnevezésű munkakörben
köztisztviselőket foglalkoztat.
b) A megyei önkormányzat biztosítja a területi kisebbségi önkormányzatok
üléseinek összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását
(gépelés, sokszorosítás, postázás, stb.).
d) A megyei önkormányzat hivatala, mint a kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a gazdálkodási feladatokat. A
kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása a saját belső szabályzataikban és
számviteli politikájukban foglaltak szerint történik.”
(2) Az R. 37. § utolsó bekezdése a következő új mondattal egészül ki:
„A megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.”
9. §
/A megyei közgyűlés bizottságai/

(1) Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottság elnökét a közgyűlés választja. A bizottság saját tagjai közül
alelnököt választhat.”
(2) Az R. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6)

A bizottságok összehívására, határozatképességére, működésére és
határozathozatalára értelemszerűen alkalmazni kell e rendelet III. fejezetében
foglalt rendelkezéseket.”

(3) Az R. 42. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A bizottságok ülésein állandó és eseti meghívottak is részt vehetnek. A
meghívandók körét a bizottságok maguk határozzák meg.”
10. §
/A megyei önkormányzat hivatala/
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Az R. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (2) A hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi
költségvetési szerv. A működéséhez szükséges előirányzatokat az éves
költségvetés határozza meg.”
11. §

Az R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § A hivatal alapító okirata – részletezve - a következőket tartalmazza:
a) Az alapító okirat kelte, száma: 2009. április 30.
Az 57/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.Ö.N.K. határozattal
módosított 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat
b) Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 75. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzati hivatal
feladata a megyei testületek és tisztségviselők döntéseinek szakmai előkészítése,
valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
E feladatkörében – az államháztartási szakfeladatok rendjében megjelölt
tevékenységi körök szerint – végzett tevékenységei:

Alaptevékenysége:
Alaptevékenységi
szakágazat:
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
221214 Lapkiadás
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
612311 Révközlekedés
633215 Utazásszervezés, idegenvezetés
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
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729017 Egyéb számítástechnikai tevékenység
749914 Máshová nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751197 Máshová nem sorolható szervek
tevékenysége
751241 Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás
751317 Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi
kapcsolatok
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények
tevékenysége
751472 Területi honvédelmi igazgatási
tevékenység
751757 Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
751791 Máshová nem sorolható szervek
tevékenysége
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás
801313 Alapfokú művészet-oktatás
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatása
803119 Egyetemi oktatás
803218 Főiskolai oktatás
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás, vizsgáztatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás (szorgalmi időben)
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs
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intézményi ellátás
853266 Nappali szociális ellátás
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények
működtetése
924025 Verseny- és élsport
924047 Sportcélok és feladatok
926018 Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
2010. január 1-től
hatályos szakfeladat:

841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai
Parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841221 Egészségügy területi igazgatása és
szabályozása
841222
Oktatás
területi
igazgatása
és
szabályozása
841223
Kultúra
területi
igazgatása
és
szabályozása
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és
szabályozása
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és
szabályozása
841228
Szociális
szolgáltatások
területi
igazgatása és szabályozása

23

841229
Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel,
kisebbségekkel,
egyházakkal
összefüggő
feladatok területi igazgatása és szabályozása
841401
Önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
lebonyolításával
összefüggő
szolgáltatások
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és
szabályozása
889942
Önkormányzatok
által
nyújtott
lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése
és védelme
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
691002 Egyéb jogi tevékenység
749032 Minőségbiztosítási
tevékenység
791200 Utazásszervezés
811000 Építményüzemeltetés

Kiegészítő tevékenysége:
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751845 Város és községgazdálkodási
szolgáltatás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolás
926018 Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység
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930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

2010. január 1-től
hatályos szakfeladat:

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése

A hivatal feladatait és működését részletesen a hivatal szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
c) Vállalkozási, valamint kisegítő tevékenységet nem végez.
d) A b) pontban megjelölt feladatok, tevékenységek forrásai:
- működési bevételek,
- támogatások,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
- támogatásértékű bevételek,
- hitelek.”
e) A feladatmutatók megnevezése, köre: a megye állandó népességének száma.
f) A költségvetés végrehajtására szolgáló számla száma:
RAIFFEISEN BANK ZRT. …
g) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások,
feltételek:
- elsődleges feladat az intézmények működtetési feltételeinek biztosítása,
valamint gondoskodás a szakmai programok folytatásáról,
- felhalmozási költségek meghatározása az évenként megfogalmazott célok és
prioritások figyelembevételével,
- a megyei érdekeket szolgáló egyéb feladatok végrehajtása,
- a bevételeket és kiadásokat jelentő feladatok meghatározása úgy, hogy a
fizetőképesség – beleértve a folyószámla- és egyéb hitelfelvételének
lehetőségét is – biztosítható legyen,
- a feladatok ellátásánál törekedni kell a pályázati lehetőségek maximális
kihasználására.
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h) A hivatal vezetőjének jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv
képviselőjeként járhat el:
-

a főjegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző, vagy az általuk megbízott
köztisztviselő képviseli az önkormányzati hivatalt,
jogi ügyekben, a jogi képviseletről szóló jogszabályban felhatalmazott
jogtanácsos, köztisztviselő is jogosult jogi képviseletet ellátni,
a megyei önkormányzat hivatala nevében kötelezettséget a megyei közgyűlés
elnöke és a főjegyző vállalhat.

Vezetőjének kinevezési rendje: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 75. § (2) bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatalát a megyei főjegyző vezeti, akit a megyei közgyűlés
nevez ki határozatlan időre.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény az irányadó.
i) A hivatal irányító szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése.
j) ÁFA-alanyiság: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
ÁFA-alany, adószáma: 15350253-2-05, közösségi adószáma: HU 15350253.”
12. §

(1) Az R. 2. sz. melléklete (A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke) I. (Egészségügyi Bizottság) részének 2.) és 3.) pontjai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2.) Pályázatot hirdet a közgyűlés nevében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
fenntartásában
működő
egészségügyi
intézmények
intézményvezetői álláshelyek betöltésére (1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2)
bekezdés és 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdés).”
„3.) Az intézményvezetői pályázatok véleményezésére felkéri és összehívja az
előkészítő bizottságot (356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdés)”.
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(2) Az R. 2. sz. melléklete (A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke) IV. (Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság) részének
1.) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Szervezet beszámolóját és
munkatervét (1991. évi XX. törvény 113. §), szervezeti és működési
szabályzatát (2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pont); a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatervét, beszámolóját (1991. évi XX.
törvény 116. §), szervezeti és működési szabályzatát (2008. évi CV. törvény 8.
§ (2) bekezdés a) pont);”
(3) Az R. 2. sz. melléklete (A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke) VII. (Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság)
részének 1.) pontjában a „magasabb vezetői” szövegrész helyébe az
„intézményvezetői” szöveg lép.
13. §

(1) Az R. 3. sz. mellékletének 1) pontja i) alpontjában az „Észak-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „Észak-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal” szöveg lép.
(2) Az R. 3. sz. mellékletének 1) pontja k) alpontjában a „ kikéri” szövegrészt követő
„megyei” szövegrész hatályát veszti.
(3) Az R. 3. sz. mellékletének 1) o) pontjában a „teljesítményvolumen” szövegrész
helyébe az „előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény” szöveg, a
„(43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés)” szövegrész helyébe „(43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (6) bekezdés)” szöveg lép.
(4) Az R. 3. sz. mellékletének 1) n) és p) pontjai hatályukat vesztik, ezzel egyidejűleg
a módosítással érintett 1) o) alpont megnevezése n) alpontra, q) alpont megnevezése o)
alpontra módosul.
14. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az SZMSZ rendelet
módosításra került. Megköszönte mindenkinek az aktív és együttműködő hozzáállását.

Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.
rendelet hatályon kívül helyezésére és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási
rendjéről szóló
/2009. (…) számú rendelet elfogadására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ismertette, hogy 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.
Török Dezső, a Pénzügyi Bizottság elnöke: az előterjesztés valójában új elemeket is
tartalmaz, új elemként az összeférhetetlenség szabályozása került be a módosított
anyagba, illetve a vagyonértékesítés rendjének a felgyorsítása. Az intézményeknek a
bérbeadási jogköre meg fog változni. Bizottságuk 8 igen és 2 nem szavazattal
elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az
előterjesztéshez Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító indítványt terjesztett be,
amely a közgyűlés tagjai részére a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került. A javaslat
szerint a rendelet-tervezet 12. § (6) bekezdése úgy módosuljon, hogy a közgyűlés
elnökének hozzájárulása a költségvetési szervezet 5 éven túli bérbeadási szerződéséhez
szükséges. (a javaslat szerinti 1 év módosuljon 5 évre.)
Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az
előterjesztéssel kapcsolatosan. Először a módosító indítványt, majd azt követően az
egész rendelet-tervezetet bocsájtotta szavazásra.

Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 15 igen, 26 nem szavazattal, 8
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító
indítványát nem fogadta el.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy marad az eredeti
előterjesztés. Ezt követően kérte a közgyűlés tagjait, hogy szavazzanak az új
vagyonrendeletről az eredeti előterjesztés szerint.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 32 igen, 20 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2009. (IX. 15.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 71. § (2)
bekezdésében, 79. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 108. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet célja és hatálya
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) vagyonával rendelkezés és vagyongazdálkodás
szabályait, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak eredményes
ellátása érdekében.
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2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed
a) az Önkormányzatra és szerveire
aa) Közgyűlésre,
ab) Elnökre, Alelnök(ei)re,
ac) a Közgyűlés bizottságaira,
ad) Önkormányzat Hivatalára mint általános vagyonkezelő szervre
(továbbiakban: általános vagyonkezelő szerv),
b) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre (továbbiakban:
vagyonhasználó szerv),
c) vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog jogosultjára
(továbbiakban: vagyonkezelő szerv),
d) e rendelet alkalmazása körében, a vagyongazdálkodással összefüggésben az
Önkormányzattal kapcsolatba kerülő jogi személyre, jogi személyiség nélküli
szervezetre és természetes személyre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy
tulajdonába kerülő vagyonra, különösen az
a) ingatlan és ingó vagyonra,
b) vagyoni értékű jogokra és egyéb immateriális javakra,
c) tagsági viszonyt megtestesítő értékpapírra,
d) gazdasági társaságban lévő üzletrészre,
e) egyéb értékpapírra,
f) pénzügyi követelésre,
(továbbiakban együtt: vagyon, önkormányzati vagyon).
(3) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni
a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére,
valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, ha az Önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendelete másképp nem rendelkezik,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre, ha az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletek eltérően nem rendelkeznek.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya
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a) az Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat irányítása alatt álló más
költségvetési szervek működési célú pénzeszköz átvételére vonatkozó
döntéseire,
b) a közbeszerzésekre,
c) más szervezet térítésmentes használatában álló önkormányzati vagyonra.

II. fejezet
Az Önkormányzat vagyona és a vagyon értékének meghatározása
1. Az Önkormányzat vagyona
3. §
(1) Az Önkormányzat vagyona az Önkormányzat kizárólagos, illetve résztulajdonában
lévő befektetett és forgóeszközök, így az ingatlanok, ingók, az azokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok, egyéb immateriális javak, üzletrészek, értékpapírok,
pénzeszközök, aktív pénzügyi elszámolások és követelések összessége.
(2) Az Önkormányzat vagyonába tartoznak az Önkormányzat tulajdonában lévő, a
múzeumi törzsleltárban felvett muzeális emlékek és muzeális gyűjtemények, melyek
nem állnak a Magyar Állam, más jogi vagy természetes személy tulajdonában,
függetlenül attól, hogy azokat a számviteli szabályok szerint az önkormányzat
nyilvántartja-e.
(3) Nem képezi az önkormányzati vagyon részét az önkormányzat kötelező vagy
önként vállalt feladat ellátását szolgáló – más önkormányzat vagy a Magyar Állam
tulajdonában álló – vagyon.
4. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és a törzsvagyon
körébe nem tartozó – ún. forgalomképes vállalkozói – vagyonból áll. Az önkormányzat
ingatlanvagyonát és gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeit e rendelet függeléke
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyon körét törvény, valamint
önkormányzati rendelet állapítja meg.
(3) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes.
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(4) A törzsvagyonba sorolt vagyont az Önkormányzat és szerveinek számviteli
nyilvántartása értékben és mennyiségben tételesen tartalmazza, a múzeumi törzsleltár
mennyiségben tartalmazza. A vagyonhasználó, vagyonkezelő szervek nyilvántartásai
mellett a törzsvagyonba tartozó ingatlanokat az önkormányzat éves költségvetési
beszámolója a vagyonleltár részeként tartalmazza.
(5) A törzsvagyonba nem sorolt ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat és
szerveinek számviteli nyilvántartása értékben és mennyiségben tételesen tartalmazza,
valamint az önkormányzat éves költségvetési beszámolója a vagyonleltár részeként
tartalmazza.
(6) A vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, átsorolása
a Közgyűlés hatásköre.
Forgalomképtelen vagyon
5. §
(1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona mindaz a vagyon, melyet
törvény vagy a Közgyűlés annak nyilvánít.
(2) A törzsvagyon forgalomképtelen tárgyai nem idegeníthetők el, nem terhelhetők
meg, nem lehetnek követelés biztosítékai vagy tartozás fedezetei, azokra végrehajtás
nem vezethető.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
6. §
(1) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon
a törzsvagyon forgalomképtelen vagyonán kívüli az a vagyon, melyet törvény vagy a
Közgyűlés annak nyilvánít, így különösen
a) középületek,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek használatában álló
ingatlanvagyon,
c) műemléki védettségű ingatlanok,
d) muzeális emlékek, gyűjtemények, kulturális javak (együtt kulturális javak),
e) természetvédelmi területek, védett természeti emlékek,
f) közművek, vízi közművek.
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(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon használatának átengedéséhez,
elidegenítéséhez a Közgyűlés döntése, műemléki ingatlan, természetvédelmi terület,
kulturális javak esetén az illetékes miniszter hozzájárulása is szükséges.
Forgalomképes, vállalkozói vagyon
7. §
(1) Forgalomképes, vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a 5. § (1)
bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott – törzsvagyoni kör – hatálya
alá.
(2) Az önkormányzati vagyon minősítésére, forgalomképesség szerinti besorolására a
Közgyűlés jogosult, a törzsvagyon köréből történő átsorolás a Közgyűlés hatásköre.
2. A vagyon értékelése
8. §
(1) Az önkormányzati vagyon értékét pályázati úton kiválasztott, nyilvántartásba vett
legalább két független szakértő által készített 6 hónapnál nem régebbi forgalmi
értékbecslés alapján kell meghatározni. Kivéve az önkormányzati vagyon nem pénzbeli
hozzájárulásként történő szolgáltatását, ahol független szakértőként könyvvizsgáló
járhat el.
Az ingó és ingatlan vagyon elidegenítése vagy cseréje esetén a két szakértő által
megállapított forgalmi érték számtani átlaga az irányadó. Amennyiben 1 évnél nem
régebbi értékbecslések állnak rendelkezésre, azok aktualizálása is elfogadható az
átlagolt forgalmi érték meghatározásához.
(2) A független szakértők a Pályázatelbíráló Bizottság javaslata alapján kerülnek
megbízásra 1 éves időtartamra.
(3) A tagsági jogot megtestesítő értékpapír (részvény) elidegenítése esetén az értéket, a
tőzsdére bevezetett részvényeknél tőzsdei árfolyamon, a tőzsdén nem jegyzett
részvények, valamint gazdasági társaságban lévő üzletrész esetén, 6 hónapnál nem
régebbi és két bejegyzett könyvvizsgáló által készített értékelések számtani átlaga
alapján kell meghatározni.
(4) Több vagyontárgy együttes értékesítése vagy cseréje esetén az értéket, illetve
ellenértéket az (1) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint együttesen kell meghatározni.
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(5) Vagyonjog rendezése, tulajdonközösség megszüntetése során egy eljárásban történő
csere esetén a vagyonszerzés értékét az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak érték
különbözete határozza meg. A rendelkezési jog gyakorlásának szempontjából az
Önkormányzat vagyonának az értéke a meghatározó.
(6) Nem kell vagyonértékelést végezni, ha a vagyon nyilvántartási értéke nem éri el az
500.000.- Ft-ot.
III. fejezet
A tulajdonosi jog gyakorlásának általános szabályai, az önkormányzati vagyonnal
rendelkezés
1. A tulajdonosi jogok gyakorlása
9. §
(1) Az Önkormányzatot – az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, illetve terhelik. Az Önkormányzat vagyonával önállóan rendelkezik.
(2) A tulajdonosi jogokat a Közgyűlés gyakorolja, ezt a jogát szerveire e rendelet
rendelkezései szerint ruházza át.
(3) Egyes tulajdonosi jogok gyakorlása körében felmerülő feladatokat a megyei
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. (VII. 7.)
B.A.Z.M.ÖNK. sz. rendelet rendelkezései szerint az Önkormányzat Hivatala látja el.
(4) A Közgyűlés tulajdonosi feladatok ellátásával esetileg más személyt vagy
szervezetet is megbízhat e rendelet szerint, vagyonkezelési szerződés alapján.
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak e rendeletben meghatározott
módon hasznosíthatók.
(6) A vagyonkezelő és vagyonhasználó szervek jogosultak és kötelesek a kezelésükben
és használatukban lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára, működtetésére,
fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és tevékenységükkel
összefüggésben a hasznok szedésére, valamint a birtokvédelemhez fűződő jogok
gyakorlására.
10. §
(1) Az Önkormányzat képviseletében a Közgyűlés Elnöke jár el, aki a polgári jog
szabályainak megfelelően, e jogának gyakorlására a Közgyűlés alelnökeit, az általános
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vagyonkezelő szerv vezetőjét, köztisztviselőjét és az Önkormányzat munkavállalóját
eseti vagy állandó jelleggel meghatalmazhatja.
(2) Az önkormányzat vagyonával történő rendelkezés hatásköri megosztását e rendelet
15. §-a tartalmazza.
(3) Meghatalmazás esetén az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat e rendelet
18. §-ában foglaltak szerint kell alkalmazni.
2. A vagyonnal rendelkezés, az Önkormányzat javára történő vagyonszerzés,
hasznosítás és a vagyon elidegenítése
A vagyonszerzés
11. §
(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzata terhére szerezhet vagyont
elővásárlási joga gyakorlása, vagyonjog rendezése, közös tulajdon megszüntetése,
feladatainak ellátása érdekében, valamint közérdekből.
(2) A vagyongyarapításról e rendelet 15. §-a szerinti tulajdonosi jog gyakorlója dönt.
(3) Az Önkormányzat részére ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról –
értékhatárra tekintet nélkül – a Közgyűlés dönt.
A vagyon hasznosítása
12. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont
a) az Önkormányzat Hivatala mint általános vagyonkezelő szerv,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv,
c) vagyon kezelési szerződés alapján feljogosított szervezet
használhatja, hasznosíthatja.
(2) A vagyon használatba, kezelésbe adására vagy annak elvonására a Közgyűlés
jogosult.
(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és
forgalomképes vagyonának rendeletben meghatározott körére az önkormányzati
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közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Nem létesíthető
vagyonkezelői jog az Önkormányzat lakóépületére és vegyes rendeltetésű épületére,
illetve az Önkormányzat társasházban lévő lakására és nem lakás céljára szolgáló
helyiségére.
(4) A használat joga megszűnik, ha a vagyonhasználó szerv az alapító okiratában
megjelölt feladatot – melynek ellátását a törzsvagyon szolgálta – már nem látja el. A
vagyonhasználó szerv alapító okiratában meghatározott kötelező önkormányzati
feladat ellátásának megszűnésekor az általános vagyonkezelő szerv közreműködésével
köteles kezdeményezni a vagyon átadását.
(5) A vagyonhasználó szervek kötelesek az alapító okiratban meghatározott feladatok
ellátásához már nem szükséges, de még hasznosítható ingó vagyontárgyaikat – az
Önkormányzat Hivatala közreműködésével – a megyei önkormányzat fenntartásában
működő más költségvetési szerv részére felajánlani.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve a használatában lévő törzsvagyont
térítésmentesen használhatja, hasznosíthatja abban az esetben is, ha az ingatlan
átmenetileg üresen álló felépítményeit, helyiségeit vagy az ingatlan nem használt
területét bérbe adja feltéve, ha e tevékenység nem minősül vállalkozásnak, valamint a
bérleti szerződés időtartama nem hosszabb, mint 1 év. Amennyiben a bérleti szerződés
meghosszabbítására, vagy a bérlővel a bérleményre új szerződés megkötésére kerül
sor, arra az 1 éven túli szerződéskötés szabályai vonatkoznak.
(7) A törzsvagyonba nem sorolt ingatlan vagy ingatlanrész és eszköz vállalkozási célú
bérbeadására az általános vagyonkezelő szerv jogosult.
(8) Az Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletét, valamint elidegenítését külön rendelet szabályozza.
Vagyonkezelés szabályai
13. §
(1) A vagyon kezelésbe adása az önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása
érdekében történő feladatátadáshoz kapcsolódóan – és a feladatellátással összefüggő
jogok és kötelezettségek átadás-átvételével együtt – vagyonkezelői szerződés alapján is
történhet, melynek részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.
(2) A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tulajdonosi jogok
illetik, és a tulajdonos kötelezettségei terhelik, mely nem terjed ki a vagyon
elidegenítése, megterhelése, valamint harmadik személy javára történő vagyonkezelői
jog átengedése jogára.
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A vagyon elidegenítése
14. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont értékesíteni, a vagyon felett a
vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha
törvény vagy rendelet kivételt nem tesz – nyilvános (indokolt esetben zártkörű)
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés
a) a használatba adásra, amennyiben az önkormányzati feladatot ellátó, az
Önkormányzat irányítása alatt álló kötségvetési szerv javára történik,
b) korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon vagyonkezelésbe
adására, amennyiben az Ötv. 80/A. § (5) bekezdése alapján kijelöléssel történik,
(2) Versenyeztetési eljárás formái:
versenytárgyalás, valamint árverés.

nyilvános

vagy

zártkörű

(meghívásos)

(3) Az ajánlattételre felhívást a helyben szokásos módon és elektronikus úton (a
megyei önkormányzat hivatalos honlapján) kell közzé tenni, mely az értékesítésre
kijelölt ingatlanok tekintetében azok értékesítéséig és a forgalmi értékbecslések
érvényességi ideje alatt folyamatos. A közzététel a mindenkori aktuális állapotnak
megfelelően történik, a változások átvezetésére szükség szerint, de legkésőbb havonta
az adatok frissítésével kerül sor.
(4) Az önkormányzati tulajdon értékesítésére versenyeztetési eljárás nélkül akkor
kerülhet sor, ha a versenyeztetési eljárás már egy alkalommal eredménytelen volt vagy
a vagyontárgy értéke nem éri el
a) ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot,
b) ingó esetén az 5 millió Ft-ot,
c) gazdasági társaságban lévő üzletrész, részvény esetén a 25 millió Ft-ot.
(5) Versenyeztetési eljáráson kívül történő értékesítés a szakértők által megállapított és
átlagolt forgalmi értéken történhet, ettől kivételesen a 14. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint lehet eltérni.
(6) A szakértők által meghatározott és átlagolt forgalmi érték alatt tett ajánlat a
Közgyűlés hozzájárulásával fogadható el és az értékesítés az összeghatárra tekintet
nélkül a rendelet 15. § (1) bekezdése c) pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingó, illetve az ingatlan nyilvános
értékesítésére vagy a vagyon hasznosítására irányuló döntés előkészítése az
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Önkormányzat Hivatalának feladata, mely gondoskodik a nyilvános eljárás
lefolytatásáról, versenytárgyalás lebonyolításáról.
(8) A megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (VII. 07.) számú rendelet 42. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés
Pályázatelbíráló Bizottságot hoz létre.
(9) Az értékesítési eljárás rendjét, hirdetés közzétételét, ajánlati felhívás tartalmát és a
versenytárgyalás lebonyolításának részletes szabályait és a Pályázatelbíráló Bizottság
hatáskörére, szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat e rendelet mellékletét
képező Versenyeztetési Szabályzat tartalmazza.
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása
15. §
(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyonának és a 10
millió Ft feletti forgalomképes ingatlan és ingó vagyonának átruházása,
használatának átengedése, apportálása, biztosítékul adása, vagy egyéb módon
való megterhelése,
b) az Önkormányzat forgalomképes, vállalkozói vagyona tulajdonjogának
ba) térítésmentesen
bb) a vagyon értékétől alacsonyabb, de maximum a nyilvántartási érték 50 %ára mérsékelt összegben megállapított értéken
történő átruházása mely, kivételesen indokolt esetben és közérdekből történhet,
kizárólag települési önkormányzatok részére.
c) az önkormányzati vagyon értékesítésére lefolytatott versenyeztetési eljárás
eredményének vagy a már egy alkalommal eredménytelen versenytárgyalást
követően tett ajánlatnak az elfogadása, ha a forgalmi érték meghaladja
ca) ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot
cb) ingó esetén a 10 millió Ft-ot
cc) gazdasági társaságban lévő üzletrész, részvény esetén a 25 millió Ft-ot.
d) az Önkormányzat vagyonának e rendelet 4. § (6) bekezdésében és 7 § (2)
bekezdésében meghatározott besorolása, a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak eredeti hasznosításának megváltoztatása, melyet – részben vagy
egészben – a Közgyűlés tagjai, bizottságai, a vagyonhasználó, (általános)
vagyonkezelő szervek kezdeményezhetnek.
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e) az Önkormányzat behajthatatlan követeléseiről történő lemondás a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel.
f) az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli
egyezség, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség (teher)
több mint 10 millió Ft.
g) az Önkormányzat vagyonának versenytárgyaláson történő értékesítése során a
vagyon értékétől alacsonyabb összegű ajánlat elfogadása és a vagyonnak a
szakértők által megállapított átlagolt értéktől alacsonyabb összeg ellenében
történő átruházása.
h) az Önkormányzat részére ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról való
döntés.
i) a vagyon használatba, kezelésbe adására vagy annak elvonására vonatkozó
döntés.
j) a vagyonkezelési szerződés megkötéséről, tartalmának meghatározásáról
hozandó döntés.
(2) A Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) Az (1) és a (3) - (6) bekezdésben meghatározott hatáskörök kivételével, a
tulajdonosi jogok gyakorlása, továbbá a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak tekintetében a ráépítéshez, bontáshoz és a továbbhasznosításra
átengedéshez szükséges tulajdonosi jogok gyakorlása, előzetesen kikérve az
Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét.
b) A 2 millió Ft és 10 millió Ft értékhatár közötti ingó vagyontárgy elidegenítése,
apportálása, ingyenes használatba adása, biztosítékul adása, egyéb
megterhelése, illetőleg a selejtezéséhez történő hozzájárulás, előzetesen
kikérve az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság véleményét.
(3) A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozik
az Önkormányzat behajthatatlan követeléséről lemondás kérdésében történő
döntés 1 millió Ft és 10 millió Ft közötti értékhatár esetén.
(4) A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság együttes hatáskörébe tartozik
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az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli
egyezség, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség
(teher) 1 millió Ft – 10 millió Ft közötti érték (összeg),
mely ügyekben a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság,
valamint a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság együttes ülésen dönt.
(5) A Közgyűlés Elnökének hatáskörébe tartozik:
a) Az (1) - (4) bekezdésben nem részletezett - kisebb jelentőségű - egyéb
tulajdonosi jogok (pl.: szolgalmi vagy más használati jog alapításával,
létesítésével; telekalakítási, telekrendezési eljárással; építési és használatbavételi
engedélyezési eljárással összefüggésben; illetve jogszabályok által előírt egyéb
esetekben szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában való döntés; felesleges
ingó vagyontárgyak az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek közötti
térítésmentes átadása stb.) gyakorlása.
b) 2 millió Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítése, apportálása,
ingyenes használatba adása, biztosítékul adása, egyéb megterhelése, selejtezéséhez
való hozzájárulás.
c) Értékhatárra tekintet nélkül a különböző pályázatokhoz a saját forrás biztosítékul
történő megjelöléséhez való hozzájárulás.
d) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a kötelező közszolgáltatás
ellátásához szükséges vagyon használatba adása. (A használatba adásról szóló
szerződésnek kell tartalmaznia a vagyonhasználó szerv vagyongazdálkodással
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit is).
e) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléséről történő lemondás 1 millió Ft
értékhatárig.
f) Az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli
egyezség, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség (teher)
nem éri el az 1 millió Ft-ot.
g) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladat ellátáshoz
átmenetileg nélkülözhető ingatlan, ingatlanrész, helyiség vagy terület 1 évet
meghaladó bérbeadásának engedélyezése.
(6) A vagyonhasználó szerv vezetője engedélyezi a vagyonhasználó költségvetési szerv
használatában lévő
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a) 500 000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítését,
apportálását, ingyenes használatba adását, biztosítékul adását, egyéb
megterhelését és selejtezését az arra vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályok
betartásával, az Önkormányzat Hivatala szakmailag illetékes főosztályával
történt előzetes egyeztetés után.
b) A közszolgáltatáshoz nélkülözhető ingatlan vagyontárgy 1 évet meg nem
haladó bérbeadását.
Az ingatlan (helyiség, terület) bérbeadásáról, a szerződés aláírásától számított 15
napon belül a bérleti szerződés 1 példányának megküldésével tájékoztatnia kell
az Önkormányzat Hivatalát. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása vagy
késedelmes teljesítése fegyelmi eljárást von maga után.
(7) A költségvetési szerv közreműködésével szerzett vagyontárgy az Önkormányzat
tulajdonába, de a tulajdonszerzésben közreműködő költségvetési szerv használatába
kerül.
(8) A üres vagy megüresedő ingatlanok (földterület, épület) hasznosításának
meghatározása előtt vizsgálni kell, hogy az ingatlan az Önkormányzat más feladatainak
ellátásához célszerűen hasznosítható-e, az érintett intézmény vállalkozási
tevékenységének bevételei fedezetet nyújtanak-e az ingatlan fenntartásához,
felújításához, illetve a gazdasági társaságba történő befektetés esetén megfelelő
hozadék biztosítható-e.
(9) A rendeletben nem szabályozott esetekben, illetőleg kétség esetén a vagyon feletti
rendelkezési jogot a Közgyűlés gyakorolja.

IV. fejezet
Befektetés gazdasági társaságba
16. §
(1) Az Önkormányzat csak olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, melyben a tag
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét, és nem veszélyezteti
kötelező feladatainak ellátását.
(2) Az Önkormányzat a gazdasági társaságokban való részvételét elsősorban a térségi
gazdaságszervező és fejlesztő feladatok ellátása, szervezése, a közszolgáltatások
hatékonyabb működtetése érdekében meglévő vagyontárgyainak értékmegőrzése
indokolhatja. Az Önkormányzat tagja lehet korlátolt felelősségű társaságnak, nonprofit
gazdasági társaságnak, ezekben üzletrészt szerezhet, részvénytársaságot alapíthat,
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részvényt szerezhet, befektetésként értékpapírt vásárolhat, alapítványt, közalapítványt
támogathat.
(3) A gazdasági társaságban az önkormányzatot a Közgyűlés elnöke képviseli. A
képviselettel más személyt – a közgyűlés tagját, az Önkormányzat Hivatala
köztisztviselőjét – is meghatalmazhatja.
(4) A meghatalmazásnak a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
többször módosított 1959. évi IV. törvény meghatalmazásra vonatkozó rendelkezésein
túlmenően – a képviselet speciális jellegére figyelemmel – a következőket is
tartalmazni kell:
a) a meghatalmazás időtartamát, mely legfeljebb a közgyűlés mandátuma lejártának
időpontjáig terjedhet,
b) az önállóan, valamint a közgyűlés, az illetékes bizottság és a közgyűlés elnöke
által előzetesen meghatározott feltételek szerint gyakorolható tulajdonosi
jogosítványok körét,
c) azon kötelezettség részletezését, hogy a meghatalmazott kinek, vagy mely
szervnek, milyen határidőn belül köteles tevékenységéről számot adni.
V. fejezet
Vagyonleltár
17. §
(1) A vagyonleltár az Önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján
meglévő, az 2. § (2) bekezdésében részletezett vagyon hiteles állapot szerinti
kimutatása, mely tartalmazza az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket
is.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az
ingatlanvagyon kataszterben is nyilván kell tartani.
(3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont, törzsvagyon és vállalkozói vagyon beleértve a gazdasági társaságokban lévő részesedést is – alapján veszi számba. A
vagyonleltár az egyes vagyontárgyak közül a tárgyi eszközöket és immateriális
javakat tételesen, a készleteket, vagyontárgyakat pénzértékben vagy mennyiségben
tartalmazza, a számviteli szabályok szerint. A törzsvagyont a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani.
(4) A vagyontárgyat a hatályos számviteli előírások szerint a vagyon használója,
illetve kezelője tartja nyilván.
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(5) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vezetői az
ingatlanvagyon kataszterben szereplő, használatukba adott ingatlanok adataiban
bekövetkezett változásokról 60 napon belül, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig kötelesek adatot
szolgáltatni.
(6) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek használatában lévő
vagyontárgyak esetében a vagyonleltár alapját képező nyilvántartás folyamatos
vezetése, a vagyonleltár összeállítása a költségvetési szerv vezető, az összesítés és
az önkormányzati vagyon nyilvántartása, az önkormányzati vagyonállapotot
kimutató leltár elkészítése az Önkormányzat Hivatalának feladata.
(7) Az önkormányzati vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell
kimutatni.

VI. fejezet
Összeférhetetlenségi szabályok
18. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a döntés előkészítéséből, a
döntéshozatalból és az azt követő eljárásból kizárható a közgyűlés tagja, az általános
vagyonkezelő szerv vezetője, köztisztviselője, az önkormányzat munkavállalója,
vagyonkezelő, vagyonhasználó szerv vezetője, közalkalmazottja, aki
a) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
b) az érdekelt gazdálkodó szervezettel szerződéses viszonyban áll,
c) akinek a hozzátartozója tekintetében az a) - b) pontokban foglaltak fennállnak,
d) aki az ügyben egyéb okból elfogult.
(2) Az érintett az összeférhetetlenséget haladéktalanul köteles bejelenteni a megyei
főjegyző részére. Ezt követően
a) a közgyűlés tagja, az elnök és az alelnökök, az általános vagyonkezelő szerv
vezetője, a vagyonkezelő szerv és vagyonhasználó szerv vezetője
összeférhetetlensége ügyében a Közgyűlés,
b) az általános vagyonkezelő szerv köztisztviselője összeférhetetlensége ügyében a
megyei főjegyző,
c) az Önkormányzat költségvetési szerve és az Önkormányzat munkavállalója
összeférhetetlensége ügyében a Közgyűlés elnöke,
d) a vagyonkezelő és vagyonhasználó szerv közalkalmazottja esetében a
vagyonkezelő, vagyonhasználó szerv vezetője
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jár el és dönt az összeférhetetlenséggel érintett kizárásáról vagy a kizárás mellőzéséről.
VII. fejezet
Záró és vegyes rendelkezések
19. §
A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az egyes kategóriákba tartozó
vagyontárgyakban - az azt érintő döntések eredményeképpen - bekövetkező
változásokat aktualizálva átvezesse. Ezt évente egy alkalommal - a költségvetési
(zárszámadási) rendelettel egyidejűleg és ahhoz kapcsolódóan - a Közgyűlés elé kell
terjeszteni.
20. §
(1) A megyei önkormányzatot megillető behajthatatlan követelésről történő lemondás
tárgyában való döntést a vagyonhasználó és a vagyonkezelő szervek minden naptári
évben két alkalommal: június 30-ig, illetőleg október 31-ig kezdeményezhetik
megfelelő indokolással, bizonyítási indítvánnyal.
21. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1997.
(XI. 14.) Kgy. sz. rendelet, és az azt módosító 15/1999. (VII. 9.) Kgy. számú rendelet,
a 28/1999. (XII. 31.) Kgy. számú rendelet, az 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz. rendelet, a
6/2004. (IV. 30.) rendelet, a 12/2005. (VII. 15.) rendelet, valamint a 19/2005. (XII. 30.)
rendelet.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés az új
vagyonrendeletet elfogadta.

Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő miskolci 73595, 73613, továbbá a 3700/16/A/25 hrsz.
ingatlanok rendeltetésének és besorolásának, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására
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Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 51 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:
92/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő miskolci
73595, 73613, továbbá a 3700/16/A/25 hrsz. ingatlanok rendeltetésének és
besorolásának, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
alapító okiratának módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő miskolci 73595, 73613, továbbá a 3700/16/A/25 hrsz. ingatlanok
rendeltetésének és besorolásának, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a közszolgáltatás színvonalának javítása érdekében
a. a Miskolc 73613 helyrajzi számú művelés alól kivett „kert” művelési ágú
1104 m2 térmértékű zártkertet és
b. a miskolci 73595 hrsz-ú 920 m2 térmértékű „lakóház és udvar” és 5764 m2
térmértékű „gyep (rét)” megnevezésű, természetben Miskolcon, Kodály
Zoltán u. 96. sz. alatt található ingatlant
forgalomképes, vállalkozói vagyonkategóriából korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő,
a feladatellátás tekintetében szükségtelenné váló 3700/16/A/25 hrsz-ú Miskolc,
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Vörösmarty u. 5. 8/1. szám alatt található ingatlant korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriából forgalomképes, vállalkozói vagyonkategóriába sorolja át.
3. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal jóváhagyott és az 57/2009. (VI. 25.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- A 3. pontban a „3530 Miskolc, Vörösmarty u. 5. 8/1.” szövegrész helyébe a
„3518 Miskolc-Pereces, Kodály Z. u. 96.”telephely szövegrész lép.
- A 19. pontban a „Befogadóképessége” szövegrészt követően a „2169”
szövegrész helyébe „2170” szövegrész lép, továbbá az „5 fh. külső férőhely
Miskolc, Vörösmarty u. 5. 8/1.” szövegrész helyébe a „6 fh. külső férőhely
Miskolc-Pereces, Kodály Z. u. 96.” szövegrész lép.
4. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az érintett intézmény vezetője, valamint a
Magyar Államkincstár részére küldje meg.
5. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az ingatlanok megváltozott
rendeltetésével összefüggésben tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Lukácsné Juhász Mária, az intézmény igazgatója
azonnal, illetve 2009. december 31.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Központ

Megyei

2. Székhelye:

3532 Miskolc, Károly u. 12.

3. Az intézet telephelyei:

3882 Abaújkér, Sport u. 6.
3881 Abaújszántó, Dobszai u. 19.
3571 Alsózsolca, Alkotmány u. 18.
3571 Alsózsolca, Kossuth u. 130
3571 Alsózsolca, Kossuth u. 149.
3561 Felsőzsolca, Vörösmarty u. 6.
3873 Garadna, Petőfi u. 38.
3578 Girincs, Damjanich u. 20.

Gyermekvédelmi
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3578 Girincs, Kossuth L. u. 58.
3895 Gönc, Kossuth u. 83.
3874 Hernádvécse, Ady E. u. 26.
3874 Hernádvécse, Béke tér 7.
3874 Hernádvécse, Béke tér 7/b.
3874 Hernádvécse, Béke tér 7/c.
3732 Kurityán, Iskola u. 33.
3732 Kurityán, Kossuth L. u. 130.
3732 Kurityán, Petőfi S. u. 84.
3718 Megyaszó, Diófa u. 21/A.
3718 Megyaszó, Esze T. u. 51.
3718 Megyaszó, Fő út 7/A.
3718 Megyaszó, Iskola út 3.
3535 Miskolc, Fülep J. u. 11.
3524 Miskolc, Hajós u. 58. 4/2.
3518 Miskolc-Pereces, Kodály Z. u. 96.
3641 Nagybarca, Külterület 1.
3872 Novajidrány, Vizsolyi u. 9.
3572 Sajólád, Fráter Gy. u. 39.
3767 Tornanádaska, József A. u. 10.
3767 Tornanádaska, Kossuth L. u. 16.
3767 Tornanádaska, Kossuth L. u. 48.
3767 Tornanádaska, Petőfi S. u. 13.
Nevelőszülői hálózat (működési engedély szerint)
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
-

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet (székhelye: 3874
Hernádvécse, Béke tér 7.)
Borsodi Gyermekvédelmi Körzet (székhelye: 3641
Nagybarca, Külterület 1.)
Borsod-Zempléni
Gyermekvédelmi
Körzet
(székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 149.)
Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat (székhelye: 3532
Miskolc, Károly u. 12.)

5. Az intézmény létrehozásáról 152/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK.
rendelkező határozat:
6. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI törvény 52. §, 60. §, 95. §
alapján az intézmény közfeladata:
gyermekvédelmi szakellátás és szakszolgáltatás
8790 egyéb bentlakásos ellátás

7. Alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
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2009. december 31-ig hatályos
853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
szakfeladat:
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
853158 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
2010. január 1-től hatályos
879012 Gyermekotthoni ellátás
szakfeladat:
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879018 Gyermekek
átmeneti
otthonában
elhelyezettek ellátása
879041 Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Így különösen
Otthont nyújtó, különleges, speciális ellátást biztosít az
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekek számára, átmeneti
gondozást az ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermekek számára, befogadja és ideiglenes gondozást
biztosít az átmeneti gondozást igénylő gyermekeknek,
utógondozói ellátást nyújt a fiatal felnőttek számára.
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végez,
működteti a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői
Bizottságot.
Ellátja a megyében a lakásotthonok működésének
szakmai módszertani feladatát.
Feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben,
valamint
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben
foglaltak alapján végzi.
8. Kiegészítő tevékenység:
2009. december 31-ig hatályos
552411 Munkahelyi vendéglátás
szakfeladat:
804028 Iskolarendszeren kívüli oktatás, vizsgáztatás
2010. január
szakfeladat:

1-től

hatályos 562917 Munkahelyi étkeztetés
853214 Szakképesítés
megszerzésére
szakmai elméleti felnőttoktatás
853224 Szakképesítés
megszerzésére
szakmai gyakorlati felnőttoktatás

felkészítő
felkészítő
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855935 Szakmai továbbképzések
9.
Szakágazati
(TEÁOR):
10. Működési köre:

besorolása 8790 egyéb bentlakásos ellátás
intézmény ellátási területe – a megyei jogú város
területének kivételével – Borsod-Abaúj-Zemplén
megyére terjed ki
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
3525 Miskolc, Városház tér 1.

11. Irányító szervének neve,
székhelye:
12. Típus szerinti besorolása:
12.1. Tevékenységének
alapján:
12.2. Közszolgáltató
fajtája:

jellege közszolgáltató költségvetési szerv
szerv közintézmény

12.3. Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12.4. Szolgáltatótevékenység
típusai és formái:

átmeneti gondozás:
helyettes szülői hálózat,
gyermekek átmeneti otthona,
otthont nyújtó (ezen belül különleges, speciális)
ellátás:
nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon,
utógondozói ellátás:
nevelőszülői hálózat,
gyermekotthon,
külső férőhely
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás:
területi gyermekvédelmi szakszolgálat

13. Intézményvezető kinevezési
rendje:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az
intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint pályázat útján
határozatlan időre nevezi ki.

14. Az intézet foglalkoztatottjaira Foglalkoztatottjainak jogviszonyára alapesetben a
vonatkozó foglalkozási jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó.
15. Alapító szervének neve,
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
3525 Miskolc, Városház tér 1.
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Alapítás éve:

2009. február 1.

16. A feladatellátást szolgáló
vagyon:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendeletben foglaltak és az
ez alapján az intézménynek a közszolgáltatási
feladatok ellátására megállapodással használatba adott
vagyontárgyak

17. A vagyon felett rendelkezés
joga:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet, valamint a
megyei önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére vonatkozó 13/1993. (XII. 16.) Kgy. sz.
rendeletben foglaltaknak megfelelően az intézmény
rendelkezik a használatba adott vagyonnal.

18. Képviseletre jogosult:

intézményvezető, valamint az általa megbízott személy

19. Befogadóképessége:

2170 férőhely
ebből:

48
12
12
10
42
32
10
8
9
12
8
12
12
12
8
44
8
10
12
10
12
6
12

fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.
fh.

Alsózsolcai Gyermekotthon
Aranyos Lakásotthon
Árvácska Lakásotthon
Bársonyos Lakásotthon
Befogadó Otthon
Nagybarcai Különleges Otthon
Berekalja Lakásotthon
Bóbita Különleges Lakásotthon
Bóbita Különleges Lakásotthon
Fénysugár Lakásotthon
Fészek Különleges Lakásotthon
Forrás Lakásotthon
Gézengúz Lakásotthon
Gézengúz Lakásotthon
Gólyahír Lakásotthon
Gönci Gyermekotthon
Harmónia Különleges Lakásotthon
Hegyalja Különleges Lakásotthon
Hétszínvirág Lakásotthon
Hollandház Különleges Lakásotthon
Hóvirág Lakásotthon
Indít-6-lak Utógondozói Lakásotthon
Kastélykert Lakásotthon

Alsózsolca, Kossuth u. 149.
Abaújkér, Sport u. 6.
Megyaszó, Diófa u. 21/A.
Novajidrány, Vizsolyi u. 9.
Miskolc, Károly u. 12.
Nagybarca, Külterület 1.
Garadna, Petőfi u. 38
Girincs, Damjanich u. 20.
Kurityán, Kossuth u. 130.
Nagybarca, Külterület 1.
Kurityán, Kossuth u. 130.
Megyaszó, Fő u. 7/A.
Megyaszó, Iskola u. 3.
Miskolc, Fülep J. u. 11
Nagybarca, Külterület 1.
Gönc, Kossuth u. 83.
Tornanádaska, Kossuth u. 48.
Abaújszántó, Dobszai u. 19.
Felsőzsolca, Vörösmarty u. 6.
Tornanádaska, József A. u. 10.
Megyaszó, Esze T. u. 51.
Miskolc, Fülep J. u. 11
Hernádvécse, Béke tér 7/b.
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8 fh.
40 fh.
12 fh.
6 fh.
6 fh.
6 fh.
6 fh.
4 fh.
8 fh.
10 fh.
8 fh.
12 fh.
11 fh.
8 fh.
1600 fh.
10 fh.
10 fh.
12 fh.
12 fh.
8 fh.
12 fh.

Katica Különleges Lakásotthon
Nagybarcai Különleges Gyermekotthon
Külső férőhely
Külső férőhely
Külső férőhely
Külső férőhely
Külső férőhely
Külső férőhely
Liget Lakásotthon
Napraforgó Különleges Lakásotthon
Napsugár Különleges Lakásotthon
Napsugár Lakásotthon
Nefelejcs Lakásotthon
Nefelejcs Különleges Lakásotthon
Nevelőszülői hálózat
Oázis Lakásotthon
Reményház Különleges Lakásotthon
Rózsakert Lakásotthon
Százszorszép Lakásotthon
Szivárvány Különleges Lakásotthon
Tini Lakásotthon

Girincs, Kossuth u. 58.
Nagybarca, Külterület 1.
Alsózsolca, Kossuth u. 149.
Hernádvécse, Béke tér 7.
Miskolc, Fülep J. u. 11
Miskolc, Hajós u. 58.
Miskolc-Pereces, Kodály u. 96
(egyéb helyen)
Hernádvécse, Ady E. u. 26.
Kurityán, Petőfi u. 84.
Tornanádaska, Petőfi u. 13.
Sajólád, Fráter Gy. u. 39.
Alsózsolca, Kossuth u. 130.
Kurityán, Iskola u. 33.
B-A-Z. megye területén
Gönc, Kossuth u. 83.
Tornanádaska, Kossuth u. 16.
Hernádvécse, B éke tér 7/c.
Alsózsolca, Alkotmány u. 18.
Miskolc, Fülep J. u. 11
Miskolc, Fülep J. u. 11

Miskolc, 2009. szeptember.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a 31/2009.
(IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet 2009.június 25-i ülésén az 57/2009.
(VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, valamint 2009. szeptember 10-i ülésén a 92/2009.
(IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés elfogadta a
határozati javaslatot, így ily értelemben az alapító okiratot is, amely a mellékletben
szerepel.
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Hatodik napirend: Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító
okiratának módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a szikszói
kórházról 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
szavazásra bocsájtotta a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának
módosításáról szóló határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 51 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:
93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a szikszói II. Rákóczi
Ferenc Kórház alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 31/2009. (IV. 30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal jóváhagyott és az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozattal módosított alapító okiratának 3. pontját a következők szerint
módosítja:
„3. Az intézet telephelyei:

3800 Szikszó, Szent Anna u. 33.
3860 Encs, Vasút u. 7.
3860 Encs, Gagarin u. 3.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
(a
pszichiátriai
járóbeteg-gondozás
tekintetében)”
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot készítse el és az érintett intézmények vezetői, valamint a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

3. A Közgyűlés felhívja a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház igazgatóját, hogy a
változást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában vezesse át.
Felelős:
Határidő:

Dr. Tiba Sándor igazgató
értelemszerűen

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II.
Rákóczi Ferenc Kórház

2. Székhelye:

3800 Szikszó, Kassai u. 45–49.

3. Az intézet telephelyei:

3800 Szikszó, Szent Anna u. 33.
3860 Encs, Vasút u. 7.
3860 Encs, Gagarin u. 3.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
(a pszichiátriai járóbeteg-gondozás tekintetében)

4. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 8992. §-a és 152. § (3) bekezdése alapján járóbetegszakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény
86 humán egészségügyi ellátás

5. Alaptevékenysége:
861000 Fekvőbeteg-ellátás
Alaptevékenységi szakágazat:
2009. december 31-ig hatályos
552411 Munkahelyi vendéglátás
szakfeladat:
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751977 Fejezeti kezelésű speciális elszámolások
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
851132 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó
fekvőbeteg-ellátás

53

851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851912 Anya-, gyermek – és csecsemővédelem
2010. január
szakfeladat:

1-től

Fekvőbeteg-ellátás
hatályos 8610
861001 fekvőbetegek aktív ellátása
861002 fekvőbetegek krónikus ellátása
861003 bentlakásos egészségügyi rehabilitációs
ellátás
8622
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862211 járóbetegek gyógyító szakellátása
862213 járóbetegek gyógyító gondozása
862220
egynapos sebészeti ellátás
869031
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
869032
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869039
egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő
egészségügyi szolgáltatás

6. Szakágazati besorolás (TEÁOR) 8610 Fekvőbeteg-ellátás
8622 Járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
7. Kiegészítő tevékenység:
2009. december 31-ig hatályos
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
szakfeladat:
851132 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó
fekvőbeteg-ellátás
851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
2010. január 1-től hatályos
861001 fekvőbetegek aktív ellátása
szakfeladat:
861002 fekvőbetegek krónikus ellátása
861003 bentlakásos egészségügyi rehabilitációs
ellátás
862211 járóbetegek gyógyító szakellátása
862213
járóbeteg gyógyító gondozása
862220
egynapos sebészeti ellátás
862231 foglalkozás egészségügyi ellátás
869031
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
869032
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869039
egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő
egészségügyi szolgáltatás
8. Az intézet kisegítő tevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos
szakfeladat:
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552411 Munkahelyi vendéglátás
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
2010. január
szakfeladat:

1-től

hatályos
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
561000
562917
682001
731200
821900

éttermi mozgó vendéglátás
munkahelyi étkeztetés
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
médiareklám
fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8.1.
Az
intézet
kisegítő 5 %
tevékenysége arányának felső
határa a szerv kiadásaiban:
9. Az intézet vállalkozási
tevékenysége:
3511 Villamosenergia-termelés
3513 Villamosenergia-elosztás
3514 Villamosenergia-kereskedelem
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
4773 Gyógyszer-kiskereskedelem

TEÁOR:

2009. december 31-ig hatályos 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
szakfeladat:
751959 A költségvetési szervek által végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek
2010. január
szakfeladat:

1-től

hatályos 351000

villamos energia termelés, ellátás 471100
élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
477300
gyógyszer kiskereskedelem
682002
nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

9.1. Az intézet vállalkozási 33 %
tevékenysége arányának felső határa
a szerv kiadásaiban:
10. Működési köre:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

11. Irányító szervének neve,
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
3525 Miskolc, Városház tér 1.

12. Típus szerinti besorolása:
12.1. Tevékenységének
alapján:

jellege közszolgáltató költségvetési szerv,
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12.2. Közszolgáltató
fajtája:

szerv közintézet

12.3. Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

13. Intézményvezető kinevezési
rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézetekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján az intézet vezetőjét a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés nevezi ki, határozatlan időre.

14. Az intézet foglalkoztatottjaira Foglalkoztatottjainak jogviszonyára alapesetben a
vonatkozó foglalkozási jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak
jogviszonya munkaviszony, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az
irányadó.
Egyéb
foglalkoztatásra
irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (megbízási jogviszony) és az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény az irányadó.
15. Alapító szervének neve,
székhelye:

Abaúj-Torna Vármegye, Szikszó,
Népjóléti Minisztérium, Budapest

Alapítás éve:

1931.

16. A feladatellátást szolgáló
vagyon:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
többször
módosított
12/1997. (XI. 14.) Kgy.
sz.
rendeletben foglaltak és az ez alapján az intézetnek a
közszolgáltatási feladatok ellátására megállapodással
használatba adott vagyontárgyak.

17. A vagyon felett rendelkezés
joga:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
többször módosított 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet,
valamint a megyei önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletére vonatkozó többször módosított
13/1993. (XII. 16.) Kgy. rendeletben foglaltaknak
megfelelően az intézet rendelkezik a használatba adott
vagyonnal.
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18. Képviseletre jogosult:

az intézet vezetője, valamint az általa megbízott személy

Miskolc, 2009. szeptember 10.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke
Záradék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratát
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a
31/2009. (IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25-i ülésén
az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, illetőleg a 93/2009. (IX. 10.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított 2009. szeptember 10-i hatállyal.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a konstruktív hozzáállást
bizottsági szinten is és a közgyűlés tagjai részéről is.

Hetedik napirend: Javaslat az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának
módosítására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az ózdi Idősek Otthona alapító okiratával
kapcsolatosan.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 51 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:
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94/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: az ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az irányítása alá tartozó
ózdi Idősek Otthona alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és az
intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Közgyűlés az ózdi Idősek Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK.
határozattal jóváhagyott és az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
módosított alapító okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat a következő 5.
ponttal egészül ki, amellyel egyidejűleg az eredeti 5-15. pontok számozása 6-16.
pontokra változik:
„5. Kiegészítő tevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
853277 Szociális foglalkoztatás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
2010. január 1-től hatályos szakfeladat:
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az Idősek Otthona alapító okiratának
módosításáról szóló jelen határozatot, és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az intézmény vezetője és a Magyar Államkincstár részére
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

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

Kovácsné Zsámba Erika, intézményvezető
2009. szeptember 30.
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Melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona

2. Székhelye:

Ózd, Dózsa György út 50.

3. Jogszabályban meghatározott A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a alapján tartós
közfeladata:
bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
idősek otthona
8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos
ellátása tartós bentlakásos ápolást, gondozást
nyújtó intézmény
idősek otthona
4. Alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
2009. december 31-ig hatályos
szakfeladat:

873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás

2010. január 1-től hatályos
szakfeladat
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, és
azon 18 év fölötti személyek teljes körű ellátása,
ápolása és gondozása, akik a vonatkozó
jogszabályban
meghatározott
gondozási
szükséglettel
rendelkeznek,
betegségük,
fogyatékosságuk, és/vagy demencia körébe tartozó
kórképük miatt önmagukról gondoskodni nem,
vagy csak folyamatos segítséggel képesek, de
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek
és ellátásuk más módon nem oldható meg.
5. Kiegészítő tevékenysége:
2009. december 31-ig hatályos
szakfeladat:

853277 Szociális foglalkoztatás
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751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
2010. január 1-től hatályos
szakfeladat:

890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás

6. Szakágazati besorolás:

TEÁOR 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos
ellátása

7. Működési köre:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

8. Irányító szervének neve,
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Miskolc, Városház tér 1.

9. Típus szerinti besorolása:
9.1. Tevékenységének jellege közszolgáltató költségvetési szerv
alapján:
9.2. Közszolgáltató
fajtája:

szerv közintézmény

9.3. Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

10. Intézményvezető kinevezési
rendje:

A közgyűlés az intézmény vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint pályázat útján
határozatlan időre nevezi ki.

11. Foglalkoztatottak
jogviszonya:

Foglalkoztatottjainak jogviszonyára alapesetben a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény
az
irányadó.
Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.

12. Alapító szervének neve,
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács
Miskolc, Tanácsház tér 1.

Alapítás éve:

1987.
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13. A feladatellátást szolgáló
vagyon:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendeletben
foglaltak és az ez alapján az intézménynek a
közszolgáltatási
feladatok
ellátására
megállapodással használatba adott vagyontárgyak.

14. A vagyon felett rendelkezés
joga:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz. rendelet,
valamint a megyei önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó 13/1993.
(XII. 16.) Kgy. sz. rendeletben foglaltaknak
megfelelően az intézmény rendelkezik a
használatba adott vagyonnal.

15. Befogadó képessége:

142 férőhely

16. Képviseletre jogosult:

intézményvezető, valamint az általa megbízott
személy

2009. szeptember 10.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke
Záradék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona alapító okiratát a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén
a 31/2009. (IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25i ülésén az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal 2009. július 1-jei hatállyal,
illetőleg a 2009. szeptember 10-i ülésén a 94/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozattal módosított.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a módosítást
elfogadva, a határozati javaslatot megszavazta.
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Nyolcadik napirend: Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ
igazgatója kinevezéséhez történő egyetértési jog gyakorlására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke köszöntötte Andó Pál pályázót, aki hozzájárult
a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. A Megyei Önkormányzat, mint valamikori
alapítója ennek az átképző központnak, abban a helyzetben van, hogy egyetértési jog
gyakorlására van lehetősége.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta, mely nem javasolta
elfogadásra a közgyűlésnek, valamint a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság,
mely elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. A határozati
javaslatban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés nevében megköszönte Soós Roland
nyugdíjba vonuló igazgatónak az Észak-magyarországi Regionális Képző Központban
végzett munkáját. Ezt követően kérte a közgyűlés tagjait, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 33 igen, 3 nem szavazattal, 11
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
95/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: egyetértés az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ igazgatója
kinevezéséhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Észak-magyarországi
Regionális Képző Központ igazgatójának kinevezéséhez történő egyetértési jog
gyakorlására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés – a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a
Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret
felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi)
munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet
6. §-ában foglalt hatáskörében eljárva – egyetért azzal, hogy a szociális és
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munkaügyi miniszter az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ
(székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. szám) igazgatójává Andó Pál urat nevezze
ki.
2. A Közgyűlés megköszöni Soós Roland nyugdíjba vonuló igazgató úrnak az Északmagyarországi Regionális Képző Központban végzett munkáját.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon jelen határozat szociális és
munkaügyi miniszter részére történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc a Közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta, melyben egyetért azzal, hogy Andó Pált nevezzék ki az ÉRÁK
igazgatójának. Nem a Megyei Önkormányzat a kinevező, ha megtörténik a kinevezés,
akkor a közgyűlés mai egyetértésével jó munkát kívánt Andó Pálnak és még egyszer
megköszönte Soós Rolandnak - aki valamikor itt dolgozott a Megyei Önkormányzat,
illetve Megyei Tanács keretein belül - az eddigi tevékenységet.

Kilencedik napirend: Javaslat az edelényi Fogyatékosok Otthona és az
ormosbányai Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
személyi kérdésekről van szó, de az érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére Kormos Dénes frakcióvezető kívánt
véleményt nyilvánítani:
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, hogy
tulajdonképpen az előterjesztéssel önmagában egyet lehet érteni, viszont valamiféle
tanúsága mindenképpen van a dolognak. Az edelényi intézmény esetében korábban
jelezték azt, hogy van szakmailag alkalmas pályázó az intézmény élére, nem sikerült
támogatást kapnia a szakmailag alkalmas pályázónak, a kevésbé alkalmasnak igen.
Őróla utólag kiderült, hogy valóban kevésbé volt alkalmas, mert fel kellett menteni és
ténykedésének elismeréseként más helyen, bár alacsonyabb szinten, de szintén vezetői
feladatot adni neki. Feltehetően az eddigi időszakban, vagy az elmúlt időszakban
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tanult annyit, hogy alkalmasabb lehet rá. Ez figyelmeztető gyakorlat. Egyetért az elnök
úrnak a felvezetésével, amit még a költségvetés résznél mondott, nevezetesen, hogy
nem könnyű vezetőket találni, önkormányzati intézmények élére, részben a
gazdálkodási nehézségek miatt, részben a jövedelmi viszonyok miatt is, ez valóban így
van, régóta így van és valóban probléma. De éppen ezért úgy gondolja, hogy sokkal
nagyobb figyelmet igényel a vezetők kiválasztása, sokkal komolyabb szempontnak
kellene lenni a szakmai alkalmasságnak és a támogatásnak. Kérik, hogy az
elkövetkezendő időszakban erre a vezetés sokkal nagyobb figyelmet fordítson.
Összességében kérik, hogy valóban a szakmai alkalmasság és az ott dolgozóknak az
együttműködési szándéka legyen a meghatározó a vezető kiválasztásában.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Szamosvölgyi Péter képviselőnek
adta át a szót.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy nagy
örömmel fogadta és hallgatta Kormos Dénes frakcióvezető véleményét. Maga is
azonosul vele és azt kéri tőlük, hogy innentől kezdve az ország minden területén, ne
csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem mindenhol, akár miniszterelnöki
kiválasztás esetén is ez a szakmaiság legyen a mérvadó szempont a Magyar Szocialista
Párt részéről.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Dr. Sója Szabolcs alelnöknek adta
át a szót.
Dr. Sója Szabolcs, a közgyűlés alelnöke Kormos Dénes frakcióvezető szavaira
reagálva elmondta, ő is egyetért a Szamosvölgyi Péter polgármester által
elmondottakkal. Nagyon fontos, hogy egy intézményvezető megbízása valóban a
szakmaiság - és ez legyen szigorú - és az előzetes vélemények alapján történjen.
Elmondta még, hogy nem régóta van ez így, hanem az utóbbi időben ez egyre
fokozódik, hogy a közalkalmazotti, illetve szociális, egyéb intézmények élére éppúgy,
mint a körzetekbe háziorvosokat nagyon nehéz találni, mert sok-sok meglepetés éri az
önkormányzatokat a pénz hiánya miatt. Arra kérte Kormos Dénes frakcióvezetőt, hogy
segítsen majd szavazatával az Országgyűlésben, hogy ez megszűnjön.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: úgy gondolja, azzal mindenki egyetért, hogy
igyekezzenek jó vezetőt kiválasztani. Az anyagi kondíciók nem olyan kedvezőek, mint
amik voltak valamikor, vagy amit korábban is tudtak teremteni a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
közalkalmazotti vezetői pozíciókban. Az ormosbányai és az edelényi intézményben
beadott pályázatokról kell dönteni, ahová most nem neveznek ki vezetőket. Ezt
követően a közgyűlés tagjait arra kérte, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal, 18
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
96/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok
Otthona és az ormosbányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az edelényi Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és az ormosbányai BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést
hozza:
1. A Közgyűlés az edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Fogyatékosok Otthona és az ormosbányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Közgyűlés felhívja Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy az edelényi
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és az
ormosbányai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
intézményvezetői álláshelyére hirdessen ismételten pályázatot.
Felelős:
Határidő:

Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
értelemszerűen

Tizedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
végrehajtandó, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshelymegszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentésre
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a „racionális”
szó lassan azt jelenti, munkahelyeket kell megszüntetni, bezárni, embereket kell
elküldeni.
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A közgyűlés üléséről éppen távozó Dr. Vereckei Csaba főkapitánynak megköszönte,
hogy itt volt eddig is a közgyűlésen, melynek munkáját mindig figyelemmel kíséri. A
közgyűlés minden tagjának nevében gratulált Dr. Vereckei Csaba főkapitánynak a
dandártábornoki előléptetéséhez és a továbbiakban is nagyon jó munkát kívánt.
Visszatérve a létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztéshez, elmondta, hogy az a
racionalizálás, hogy 85 forintból kell kigazdálkodni annyi értéket, ami egyébként 100
forintba kerül. Ez nem lehetséges, ezért el kell bocsájtaniuk néhány embert. Vannak
olyanok, akiknek a státuszuk rendeződött már, hiszen nyugdíjban vannak. Felvetődik
az a kérdés, hogy az egészségügyön belül, vannak, akik korábban elmehetnek
nyugdíjba és bizonyos területeken emiatt ellátási gondok is keletkezhetnek. Ez most
nem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházra vonatkozik, de látható a probléma. Ez
a racionalizálás veszélyt jelenthet.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta és valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait kérdezte arról, hogy kinek
van még kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Dr. Koleszár
Lajos és Ördög Jakab képviselők kértek szót, először Dr. Koleszár Lajos képviselőnek
adta át a szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy úgy
gondolja, hogy nem csak minden közgyűlésen és bizottsági ülésen, hanem a sajtó
hasábjain is nincs olyan sajtótermék, vagy webes portál, ahol az egészségüggyel ne
találkoznánk. Ez egy jó felület most, hiszen egy átalakuló egészségügynek szerinte a
mélypontján vagyunk. A racionálisabb szó helyett azt ajánlotta volna, hogy írják be,
hogy hatékonyabb. Ha megnézik, a Megyei Kórház 50 éve, az összes többi kórház a
létezése óta abban a működési formában él, létezik, hogy költségvetési szerv és mindig
a költségvetés szűk pórázán vergődik, létezik, működik. Aki találkozott egy webes
portálon az egészségügy finanszírozását és jövőjét előrevető jóslással, ott valaki azt
mondta, hogy az elkövetkezendő években sem fog zuhogni a pénz az egészségügyre.
A közalkalmazotti státuszt nem az orvosoknak találták ki. El kellene gondolkodni,
hogy a Megyei Kórházban 50 éve meglévő változatlanságban nem kellene valóban
alkalmazkodni a kényszerű körülményekhez, gazdálkodási gondokhoz, mondjuk a
világgazdasági válsághoz és egy működési formát váltani. Ha Nyíregyházán a megye
négy kórházát egy nonprofit kft.-be sikerült összehozni, de talán érdemes elmenni
Debrecenbe, talán érdemes megkérdezni nemcsak volt egészségügyi minisztert, hogy
Veszprém körül egy klaszterszerű laza társulással hogyan hozott létre egy hatékonyabb
egészségügyet, mindazokkal a gondokkal, amivel minden kórház küszködik, hogy itt
is nem kellene-e valamit tenni. Igaz, hogy akkor kevesebb lehetne a kevésbé valós
sajtóban megjelenő hír, hogy el kell bocsájtaniuk 30 embert. Felmerül a kérdés, hogy
nem kellett volna hat hónappal, nyolc hónappal, egy évvel ezelőtt megtenni a proaktív
lépéseket felkészülve a nehézségekre, mert nincsenek még a dolognak a végén. Azt
gondolja, hogy ilyen gondolatok mellett lehet, hogy nagyobb kompromisszummal
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tudják jobb szívvel ezt a dolgot elfogadni, mert az egészségügyi átalakításnak még
nincs vége.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Ördög Jakab képviselőnek adta át
a szót.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy elnök úrnak a
szóbeli kiegészítése késztetette egy rövid véleményre. Úgy gondolja, most nem arról
van szó, hogy 100 forint helyett 85 forint van, hanem egy pályázat beadása, lehetősége
azért, hogy ezt a majdnem 40 millió forintot a Megyei Önkormányzat megnyerje.
Másrészt azért sem érti, mert jó, hogy nagy az intézmény, de jelen pillanatban is 20 fő
álláshely betöltetlen, azt mondja, hogy további lehetőségek vannak még az
intézményben, ezért kért szót.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
további kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Dr.
Koleszár Lajos képviselőnek válaszolva elmondta, hogy ő nem tudja, mikor van, vagy
hogy van befejezve egy átalakítás, vagy hogy kell csinálni. Ismerős a dolog, mert a
MISEK-nek átkeresztelt Erzsébet Kórház és Diósgyőr összevonásából keletkezett
valami. Még nem voltak ebben a helyzetben, de ha még sokáig ugyanez a kormányzati
gondolkodás lesz az egészségügy irányításában, akkor ők is odakerülnek. Most kicsit
bekeményített az állam, mert egy olyan gazdaságpolitikát folytatott az elmúlt években,
ami mindenre alkalmatlanná tette, egészségügyre, oktatásra, idősellátásra,
önkormányzat fenntartására, megfelelő források biztosítására. De azzal a részével
természetesen egyet lehet érteni, amit Dr. Koleszár Lajos képviselő mondott, hogy az
egészségügy működésének a leghatékonyabb formáját meg kell találni. Nem biztos,
hogy ez a leghatékonyabb, ahogy ők működnek most. A legfontosabb, hogy a lehető
legjobb legyen az ellátás, mert akár vannak politikai ambíciói valakinek, akár
nincsenek, szakmai az biztos, hogy van, másképp nem vállalna el kórházigazgatást. A
harmincegynéhány álláshellyel kapcsolatosan, azt hiszi, hogy akik eddig elvégezték ott
a munkát, azok munkát végeztek, nemcsak bejártak melegedni. Az meg tagadhatatlan,
kevesebb a forrás. Technikai számot használnak a lebegő pontoknak a kifizetésére.
Eltörölték az 1 és 2 forintost, ott meg a fillér 0,007 vagy három nulla után egy
kilences. Technikai szám, már nem is lehet látni, olyan picike. Két kórházvezető van
itt a közgyűlés tagjai között. Mind a kettő végzi a munkáját, mind a kettő szeretné jól
végezni a munkáját, de mind a kettőnek ugyanabból a szűkmarkúságból kell megkapni
a forrásokat. Ez a nagy probléma itt az egészségüggyel. 30 főnek az elbocsájtása, azt is
lehet mondani, hogy nem a világ. Remélik, hogy nem fog ez folytatódni. Szűkebbek a
források, kevesebb embert lehet foglalkoztatni, mert kevesebb ágyra fizetnek majd ki
forrást. A határozati javaslat elfogadásával adnak lehetőséget két intézménynek, hogy
az állami forrásokhoz hozzájussanak, a saját helyzetükön javítanak. Ezt követően a
határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal, 16
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
97/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményekben a következők szerint határozta meg:
•

•

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3700 Kazincbarcika, Egressy B. u. 1.

30 fő
1 fő

2. A Közgyűlés megállapítja hogy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartói körén belül – költségvetési szerveinél, hivatalánál – a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A Közgyűlés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, 31 álláshelymegszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetési támogatás igényléséhez
pályázatot nyújt be.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. szeptember 28.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta.

Tizenegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba
adási szerződés módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien
elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke a közgyűlés tagjait kérdezte arról, hogy kinek
van kérdése, hozzáfűznivalója az előterjesztéssel kapcsolatosan. Ördög Jakab
képviselőnek adta át a szót.
Ördög Jakab, a közgyűlés tagja hozzászólásában elmondta, hogy egyetértenek a
módosítással. Szükséges ez a felújítás, fejlesztés. Inkább attól aggódik egy picit, hogy
meg tudja-e valósítani, mert azért ezt a pénzt előteremteni, nem kis dolog, és azért
sokat kell a kft.-nek dolgozni. A közgyűlés elnökétől azt kérdezte, hogy a vezetésnek
van-e elképzelése a jövőt illetően, hogy mi a szándéka az ITC Kft.-vel, illetve magával
az ingatlannal, jelen pillanatban tud-e erről valami tájékoztatást adni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke válaszában elmondta, hogy még mindig a
Megyei Önkormányzat tulajdonában van mind a két ingatlan. Forrásokat kell rá
biztosítani, annak az irodapiacnak a részén vannak már újabb területek is.
Folyamatosan hirdetik és ha van olyan bank és van vállalkozói érdeklődés, aki meg
tudja finanszíroztatni a vásárlást megfelelő ajánlattal, akkor visszahozzák a közgyűlés
tagjai elé. A városnak is vannak a mellettük lévő területen elképzelései, igazából
ebből csak a Generali épület épült meg. Amint odajutnak, hogy van érdeklődés erre az
épületre, akkor tájékoztatják a megfelelő bizottságokat is. A racionalizálás annyi, hogy
próbálják szűkíteni a működtetésnek a költségeit. Mivel további kérdés, vélemény nem
volt, így a határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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98/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. között létrejött használatba adási szerződés
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a tárgyban szereplő előterjesztésben
foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés miskolci 6942/2 hrsz-on nyilvántartott, a természetben Miskolc,
Mindszent tér 1. szám alatt található 3589 m2 alapterületű földterületen lévő
irodaház hasznosítására, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat között 1991. július 30-án kötött, többször módosított használatba
adási szerződés 5/b. pontját a következők szerint módosítja:
„5/b. A használat átengedésének ellenértékeként használatba adó a használati díjat
évi 5.000.000.- Ft + Áfa, azaz Ötmillió forint + Áfa összegben állapítja meg.
A Közgyűlés 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedő időszakra
esedékes használati díj mértékéig az épületre fordított beruházási költségeket
biztosítja, a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolási rend szerint.”
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott
tartalommal módosított és egységes szerkezetbe foglalt használatba adási
szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. október 15.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megköszönte a közgyűlés tagjainak az
egyetértését.
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Tizenkettedik napirend: Javaslat a miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház
KEOP-2009-5.3.0/B. számú pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásának
engedélyezésére és a pályázathoz szükséges önrészből a 24.000.000.- forinton
felüli maradványérték biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, a forrásokat a
fejlesztésekre általában pályázati források és a saját erő jelenti. Jelenlegi szabályozás
szerint a kórház is hozzá tud járulni. Nem tudják, hogy a jövőben hogy lesz, vélhetően
ebben is szigorítás következik és csak fenntartó lehet.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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 a Szent Ferenc Kórház pályázatával
kapcsolatosan. Hozzátette, hogy a racionalizálás, azt jelenti, megpróbálnak szűkíteni a
források kiadási oldalán, javítani az épület állagán, illetve energiatakarékos
beavatkozásokról van szó. Ezt követően a határozati javaslatot bocsájtotta szavazásra.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
99/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház KEOP-2009-5.3.0/B. számú
pályázati kiírásra történő pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önrészből a
24.000.000.- forinton felüli maradványérték biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a miskolci Szent Ferenc
Rehabilitációs Kórház KEOP-2009-5.3.0/B. számú pályázati kiírásra történő pályázat
benyújtásáról és a pályázathoz szükséges önrészből a 24.000.000.- forinton felüli
maradványérték biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a KEOP-2009-5.3.0/B. számú pályázati kiírásra
pályázat benyújtásának igénye a miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház
tekintetében megalapozott, ezért a pályázat benyújtását engedélyezi.
2. A Közgyűlés az 1. pontban foglaltakra tekintettel a KEOP-2009-5.3.0/B. kódszámú
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással
kombinálva” megnevezésű pályázati kiírásra beadandó pályázat megvalósítása
érdekében 2009. évi költségvetésében a 4. számú mellékletének, fejlesztési
kiadások, saját forrás fedezete előirányzatának terhére biztosítja a pályázathoz
szükséges önerő, a Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház által biztosított összegen
felüli részét, maximum 24.000.000.- Ft, azaz Huszonnégymillió forint összegben.
3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a saját forrás biztosítása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Tizenharmadik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra

Felsőoktatási

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy lassan egy
évtizedet megélt lehetőség, ami a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást jelenti. Minden évben tárgyalnak róla,
szeretnének több forrást biztosítani, sajnálatos módon egyre több a rászoruló, de
örömteli, hogy tanulni akaró, ugyanakkor szomorúság, hogy rászoruló gyermek.
Ezeknek a fiataloknak a támogatásáról kell határozni a közgyűlésnek. Ahogy az
előterjesztésben is benne van, a Megyei Önkormányzat csak egy része ennek a
támogatási rendszernek, mert a Megyei Önkormányzaton kívül a települési
önkormányzattól, valamint az országos költségvetésből kapnak ösztöndíjat az
érintettek. Nem diákhitelről van szó, hanem ösztöndíjról.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási 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 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:
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A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 7 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
100/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy:
Javaslat
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra

Felsőoktatási

Önkormányzati

A Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Megyei Közgyűlés fontosnak tartja továbbra is a megyében élő szociálisan
hátrányos helyzetű egyetemi, főiskolai hallgatók támogatását, ezért csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi
pályázati fordulójához, vállalja az ütemterv szerinti feladatok ellátását. A Megyei
Közgyűlés felkéri elnökét, kössön megállapodást az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal a feladatellátásról, valamint a csatlakozó települési
önkormányzatokkal az adatszolgáltatásra vonatkozóan.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc elnök
2010. november 9.

2. A Közgyűlés felhívja a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi pályázati
fordulójával kapcsolatos feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Hideg Imre főosztályvezető
folyamatos

Tizennegyedik napirend: Javaslat „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázat
benyújtására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy ismét pályázatról van szó,
hiszen ebből próbálnak fejlesztéseket végrehajtani, és itt nemcsak a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzatról,
hanem
a
települési
önkormányzatokkal való együttműködésről is beszélhetnek.
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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 valamennyien elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt a „Zemplén új turisztikai céljai” című
pályázattal kapcsolatosan, így szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
101/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: „Zemplén új turisztikai céljai” című pályázat benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta „Zemplén új turisztikai
céljai” című pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság pályázatot nyújtson be a nagykaposi székhelyű Prosperitas
Alapítvánnyal közösen „Zemplén új turisztikai céljai” címen. A pályázat kedvező
elbírálása esetén saját költségvetéséből biztosítja az 500.000,- EUR összköltségű
pályázathoz szükséges 5%-os önrészt, mely a jelenlegi árfolyamon kb.
7.000.000,-Ft.

2.

A Közgyűlés gondoskodik arról, hogy a támogatott fejlesztés keretében
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően öt
évig fenntartja.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Zemplén új turisztikai céljai” című
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatot kiadja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2009. szeptember 25.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés támogatja a
pályázat beadását és a feltételeket is elfogadta.

Tizenötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet pályázatainak fenntartói
támogatására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Pedagógiai
Szakmai,
Szakszolgálati
és
Közművelődési Intézet pályázatainak fenntartói támogatásáról van szó. Az
előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
és az Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy
az Oktatási és Sport Bizottságnak van egy módosító indítványa, mely a közgyűlés
ülése előtt a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került. 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 elmondta, hogy bizottságuk
mind a négy határozati javaslatot egybehangzó 8 igen szavazattal támogatta
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke a bizottság
véleményét ismertetve elmondta, hogy bizottságuk az előterjesztést megtárgyalta, és a
módosítással együtt 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek mind a négy pályázat beadását.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte Budai Erzsébetet, az Oktatási és Sport
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a módosító indítványt.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondta, hogy a pályázatot támogatja a bizottságuk is, a III. számmal
jelzett határozati javaslatban, a fenntartói nyilatkozatban a projekt intézkedésének
számát 2.5.2-re módosították, ott volt egy kis félreértés e körül, tehát az a pontos
intézkedési szám, amit meg kell jelölni, illetve a III. számú határozati javaslat 2.
pontjának szövegét változtatták meg a következő módon: „A pályázat kedvező
elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához szükséges önrészt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és Közművelődési
Intézetre eső teljes elszámolható költség (105.260 EUR) 5%-át, 5263 euró-t, saját
költségvetéséből biztosítja.” Ez csak tartalmi bővítés volt, hogy a teljes projekt költség
meghatározásra kerüljön. A IV. határozati javaslat 2. pontját hasonló módon: „A
pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához szükséges
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önrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati és
Közművelődési Intézetre eső teljes elszámolható költség (68.440 EUR) 5%-át, 3422
euró-t, saját költségvetéséből biztosítja.” A teljes költség került beemelésre, az önrész
mérték ezzel nem változott. Ez a szövegszerű módosításuk. A bizottság mind a négy
határozati javaslatot 14 egyhangú igen szavazattal javasolta a közgyűlésnek
elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel
kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az előterjesztéssel kapcsolatosan. Itt négy
pályázatról van szó. Azt javasolta, hogy a módosító indítványról történő szavazás után,
mind a négy határozati javaslatról egyben szavazzanak. Először az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványát bocsájtotta szavazásra.

Az Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott az Oktatási és Sport Bizottság módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően kérte a közgyűlés tagjait, hogy így
a módosítással együtt a négy pályázati rendszer határozati javaslatáról egyben
szavazzanak.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) I. Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványával együtt
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
102/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: az Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program 2. „Tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális
ismertségének,
társadalmi
beágyazottságának
növelése,
tehetségsegítő

76

kezdeményezések működését támogató szolgáltatások
3.4.4/B//08/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása

fejlesztése”

TÁMOP-

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Országos
Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program 2. „Tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális ismertségének,
társadalmi beágyazottságának növelése, tehetségsegítő kezdeményezések működését
támogató szolgáltatások fejlesztése” TÁMOP-3.4.4/B//08/1 kódszámú pályázat
fenntartói támogatásáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet önálló pályázóként pályázatot
nyújtson be a „Tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi, regionális
ismertségének,
társadalmi
beágyazottságának
növelése,
tehetségsegítő
kezdeményezések működését támogató szolgáltatások fejlesztése” TÁMOP3.4.4/B//08/1 kódszámú pályázati kiírásra.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a „Tehetségsegítő kezdeményezések
helyi, térségi, regionális ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelése,
tehetségsegítő kezdeményezések működését támogató szolgáltatások fejlesztése”
TÁMOP-3.4.4/B//08/1 kódszámú pályázathoz szükséges – jelen határozat
mellékletét képező (1. sz. melléklet) – fenntartói nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
1. sz. melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által – önálló pályázóként – benyújtandó „Tehetségsegítő
kezdeményezések
helyi,
térségi,
regionális
ismertségének,
társadalmi
beágyazottságának növelése, tehetségsegítő kezdeményezések működését támogató
szolgáltatások fejlesztése” TÁMOP-3. 4.4/B//08/1 kódszámú pályázatban vállalt
tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó
támogatja.
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Az intézmény a projekt keretében létrehozott tehetséggondozó kapacitásokat,
szolgáltatásokat a pályázatban részletezett módon a projekt befejezését követően
legalább 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutató C10 pontjában előírt kötelezettségeket
teljesíti. A projekt során kialakított adatbázist, a létrehozott REGIONÁLIS
TEHETSÉGPONT szolgáltatásait folyamatosan felkínálja az azt igénylők számára.

Miskolc, 2009. szeptember
……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke
3.) II. Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványával együtt
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
103/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy:
A
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
Határon
Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 4. prioritása 4.1 intézkedésének („Intézményi
együttműködés”) keretében benyújtandó pályázat támogatása, a pályázathoz szükséges
önrész biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a MagyarországSzlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4.
prioritása 4.1 intézkedésének („Intézményi együttműködés”) keretében benyújtandó
pályázat támogatásáról, a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról szóló javaslatot,
és az alábbi határozatot hozza:
1. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet főpályázóként pályázatot
nyújtson be Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 4. prioritása 4.1 intézkedésének („Intézményi
együttműködés”) HUSKROUA/0901 hivatkozási számú pályázati kiírására.
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2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához
szükséges 10.526 EUR önrészt saját költségvetéséből biztosítja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Magyarország-Szlovákia-RomániaUkrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. prioritása 4.1
intézkedésének
(„Intézményi
együttműködés”)
keretében
benyújtandó
HUSKROUA/0901 hivatkozási számú pályázathoz szükséges – jelen határozat
mellékletét képező (2. sz. melléklet) – fenntartói nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
2. sz. melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által – Vezető partnerként– benyújtandó a Magyarország-SzlovákiaRománia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 4. prioritása
4.1 intézkedésének („Intézményi együttműködés”) keretében benyújtandó
HUSKROUA/0901 hivatkozási számú pályázatban vállalt tevékenységeket a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
Az intézmény a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutatóban előírt kötelezettségeket
teljesíti.
Miskolc, 2009. szeptember
……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke
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4.) III. Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványával együtt
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
104/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 2. prioritása 2.5.2 intézkedésének („Határon átnyúló kommunikációs csatornák
fejlesztése”) keretében benyújtandó pályázat támogatása, a pályázathoz szükséges
önrész biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta A MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. prioritása 2.5.2
intézkedésének („Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése”) keretében
benyújtandó pályázat támogatásáról, a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A közgyűlés egyetért azzal, hogy A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet főpályázóként pályázatot
nyújtson be Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 2. prioritása 2.5.2 intézkedésének („Határon átnyúló kommunikációs
csatornák fejlesztése”) HUSK/0901 hivatkozási számú pályázati kiírására.
2. „A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához
szükséges önrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai
Szakszolgálati és Közművelődési Intézetre eső teljes elszámolható költség
(105.260 EUR) 5%-át, 5263 euró-t, saját költségvetésből biztosítja.”
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. prioritása 2.5.2 intézkedésének
(„Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése”) HUSK/0901 hivatkozási
számú pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékletét képező (3. sz. melléklet)
– fenntartói nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
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3. sz. melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által – Vezető partnerként– benyújtandó Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. prioritása 2.5.2
intézkedésének („Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése”) HUSK/0901
hivatkozási számú pályázatban vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
Az intézmény a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutatóban előírt kötelezettségeket
teljesíti.
Miskolc, 2009. szeptember
……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke
5.) IV. Határozati javaslat
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot az Oktatási és Sport
Bizottság módosító indítványával együtt
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
105/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 HUSK 09/01 számú 1.7.1 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés
keretében a „DIALÓGUSOK II:” címmel benyújtandó pályázat támogatása, a
pályázathoz szükséges önrész biztosítása.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 09/01 számú 1.7.1
Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés keretében a „DIALÓGUSOK II:”
címmel benyújtandó pályázat támogatásáról, a pályázathoz szükséges önerő
biztosításáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet főpályázóként pályázatot
nyújtson be a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 HUSK 09/01 számú 1.7.1 Emberek közötti (People to people)
kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt pályázatra.
2. „A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához
szükséges önrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai
Szakszolgálati és Közművelődési Intézetre eső teljes elszámolható költség (68.440
EUR) 5%-át, 3422 euró-t, saját költségvetésből biztosítja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 09/01 számú 1.7.1 Emberek
közötti (People to people) kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt pályázathoz
szükséges – jelen határozat mellékletét képező (4. sz. melléklet) – fenntartói
nyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
4. sz. melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében – nyilatkozom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működik.
A fenti intézmény által – vezető partnerként – benyújtandó Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 09/01 számú 1.7.1
Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt
pályázatban vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
mint fenntartó, támogatja.
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Az intézmény a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutatóban előírt kötelezettségeket
teljesíti.
Miskolc, 2009. szeptember
……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy az önkormányzat
támogatja ezen pályázatokat, ezt a négy lehetőséget. Reméli, hogy mind a négyet
nyertesként is tudják majd köszönteni a következőkben.

Tizenhatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
„Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1)
pályázaton való részvételére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Korszerű regionális onkológiai
hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázat beadásáról kell, hogy
tárgyaljanak.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság és a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta és valamennyien elfogadásra
javasolták a közgyűlésnek.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke bizottságuk véleményét
ismertetve elmondta, hogy a bizottságuk örömmel támogatta, hogy nemcsak a
megyében, hanem a régióban élők és onkológiai betegek ellátásában újabb milliárdos
fejlesztés történjen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke erre reagálva elmondta, hogy nagyon szeretnék,
hogy amit most kijelentő mondatban mondott Dr. Koleszár Lajos képviselő, hogy ez
már tényleg valóság legyen, hogy nyertes pályázatot tudjanak köszönteni. Arra kérte
az egészségügyi szakembereket, segítsenek. Ebben a kérdésben azt gondolja, sajnos a
betegség bármelyik oldalt elérheti és az, hogy gyógyítani tudjanak, ahhoz szükséges ez
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a pályázat. Ezért arra kérte a közgyűlést, hogy ezen pályázati lehetőségnek a
megvalósításában támogassák a beadást és utána reményeik szerint győztesként tudják
köszönteni ezt a pályázatot. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
106/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Korszerű regionális
onkológiai hálózat kialakítása” című (TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton való részvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című
(TIOP-2.2.5/09/1) pályázaton való részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés, a fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai Centrumának kialakítása érdekében a
„Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” (TIOP-2.2.5/09/1) címmel
meghirdetésre kerülő pályázaton részt vesz.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

Dr. Csiba Gábor, főigazgató
értelemszerűen

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

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
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4. A Közgyűlés felhívja hivatalát, hogy a pályázat benyújtása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
értelemszerűen

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy támogatta az
önkormányzat a regionális onkológiai hálózat kialakításáról szóló pályázatot.

Tizenhetedik napirend: Javaslat a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért
Egyesületben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház tagként való részvételének engedélyezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy ez egy olyan
szövetség, amely fontos szerepet tud betölteni mindabban az egyeztető folyamatban,
amire szükség van, akár a napi működéssel kapcsolatos, akár pedig az átalakításokkal,
az egészségügy egész rendszerére vonatkozó átalakításával kapcsolatos
tárgyalásokban. Bízik benne, hogy a képviselők is így gondolják. Ebben a
szövetségben reprezentáns szerepet tud vállalni ez a kórház. Reméli, az eredményei is
olyanok lesznek, ami igazolja, hogy egyetértenek a részvétellel.
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:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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107/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesületben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tagként való részvételének
engedélyezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Stratégiai Szövetség a
Magyar Kórházakért Egyesületben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház tagként való részvételének engedélyezésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. § (1)
bekezdése alapján engedélyezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház szervezeti tagként való csatlakozását a Stratégiai
Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesületéhez.
Felelős:
Határidő:
2.

Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Dr. Kovács János főjegyző a határozat megküldéséért
azonnal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a
100 000.- Ft összegű éves tagdíjat saját bevételeiből biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
értelemszerűen.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, ahogy a bizottságok is
egyhangúan támogatták, most 47 képviselő támogatta ezen egyesületben való
részvételét a kórháznak.

Tizennyolcadik napirend: Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnőttképzés
infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez
kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések” című pályázat önrészének biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy ezen napirend
utóbb került kiküldésre a közgyűlés tagjai részére. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok
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véleményének ismertetését. Először Török Dezsőnek, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elnökének adta át a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondta, hogy bizottságuk két alkalommal is tárgyalta a TISZK-es
előterjesztést, első alkalommal 2009. szeptember 8-án beszéltek arról, amikor az
előterjesztés a beadási rövid határidő miatt viszonylag gyorsan kellett, hogy
elkészüljön. Az első alkalommal 8 igen és 2 nem szavazattal bizottságuk elfogadta,
elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. A második alkalommal, ma reggel tudtak erről
az előterjesztésről beszélni, ami apróbb módosításon ment át. A határozati javaslat 2.
pontja módosult, mindössze abban, hogy kimaradt az, hogy végül is, hol legyenek a
központok. Ilyen módon bizottságuk az újratárgyalás után 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek
az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Budai Erzsébetnek, az Oktatási és
Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk is
két alkalommal tárgyalta az előterjesztést, a 2009. szeptember 8-ai rendes bizottsági
ülésükön kialakítottak egy álláspontot, amely álláspontnak megfelelően született meg a
ma kiosztott végleges szöveg, azzal harmonizál és megfelelő jogi formában került
kiosztásra és a bizottságuk újratárgyalta és 11 egybehangzó igen szavazattal
támogatták a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Zemplén TISZK-ről van szó.
Az elmúlt évi pályázati fordulóban csak a TÁMOP-os rendszerből kaptak, a belső
humánerőforrás fejlesztésre és az infrastruktúrára most szeretnének pályázni. Azt
gondolja, hogy ez a határozati javaslat már figyelembe veszi az első bizottsági ülésen
való egyeztetéseket is, benne van a Jogi Osztály véleménye és a bizottsági ülésen
elhangzott szakmai vélemény. Azt reméli, hogy ez fogadható minden oldalról.
Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az
előterjesztéssel kapcsolatosan. Elmondta: reméli, hogy sikerült a megfelelő megoldást
megtalálni szakmai, jogi oldalról, ami azt a reményt hozza, hogy ez a közel milliárdos,
illetve azt meghaladó pályázat a jövőben a nyertesek között legyen. A Zempléni
TISZK-ben résztvevő városokban elhelyezett különböző fenntartók által működtetett
szakképzési intézmények jobb minőséget tudjanak produkálni a Megyei
Önkormányzat örömére, az igazgatók és a polgármesterek örömére, de legfőképpen
reményeik szerint azon gyerekeknek, akik majd egy jobb körülményeket biztosító
szakképzési rendszerben tudnak dolgozni. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a
határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
108/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP
3.1.1-09/1 számú „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása”
konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések” című pályázat önrészének biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 3.1.1-09/1 kódszámú
„A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében
a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című pályázat
önrészének biztosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta:

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás tagja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TIOP 3.1.109/1 számú „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása”
konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések” pályázat – Társulási Tanács jóváhagyása utáni – benyújtását
támogatja.
2. A Közgyűlés a támogatás elnyerése esetén az önrész 50 %-át, azaz 50.000.000 Ftot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló
rendeletében biztosítja a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Hivatal és a Zempléni Szakképzés-szervezési
Társulás munkaszervezete útján gondoskodjon az 1) pontban megjelölt projekt
benyújtásához kapcsolódó feladatok elvégzéséről, jelen határozatnak a Zempléni
Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsának történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezetének vezetője
azonnal
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés 47 jelenlévő
képviselője egyöntetű véleményével támogatta ennek a pályázatnak a beadását.

Tizenkilencedik napirend: Javaslat a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző
Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói támogatására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke bevezetőjében elmondta, hogy az előterjesztés a
közgyűlés tagjai részére utóbb került kiküldésre. Ez az iskola a Megyei Önkormányzat
legnagyobb szakképző központja és fontos szerepet tölt be a szakképzés területén. A
fenntartói hozzájárulást, reméli, hogy a közgyűlés tagjai is úgy gondolják, hogy meg
kell adni ahhoz, hogy javuljanak az oktatás feltételei. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság és az Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok
véleményének ismertetését. Először Török Dezsőnek, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elnökének adta át a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondta, hogy ez az előterjesztés egy szlovák-magyar határon átnyúló
pályázatról szól. A szlovák fél kereste meg a magyar felet, hogy vegyen részt ebben a
pályázati lehetőségben, ennek keretén belül úgy néz ki, hogy 20 ezer euró, ami
elnyerhető az iskola számára, önrészként pedig 1000 euró összeget kellene ebben a
pályázatban biztosítani. Bizottságuk ma reggel tárgyalta az előterjesztést. Az
előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke ezt követően Budai Erzsébetnek, az Oktatási és
Sport Bizottság elnökének adta át a szót.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondta, hogy bizottságuk szintén ma reggel megtárgyalta az előterjesztést
és 11 egybehangzó igen szavazattal javasolta a közgyűlésnek elfogadni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke felhívta mindazon képviselőknek a figyelmét,
akik helyi önkormányzatot, települési önkormányzatot vezetnek, vagy gazdasági
társasággal, vagy civil szervezettel tudnak pályázni. Két pályázati rendszer működik
regionális szinten. A lehetőség a határon átnyúló INTERREG-ben volt, a
magyar-szlovák, illetve a magyar-szlovák-román és ukrán, négy állam, két-két megye
tud benne részt venni. Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye van benne ebben a négy megyésben. Ennek a hónapnak a vége a beadási
határidő a következő fordulóra, de még lesz kiírás és lesz benne lehetőség. Ha
valakinek ilyen gondolata van, főleg akik kicsit közelebb vannak a határhoz, azoknak
van lehetőségük pályázni, hiszen itt a megyéknek komoly szerepe van a
döntéshozatalban, a Monitoring Bizottságban minden határmenti, szlovák határmenti
megye képviselteti magát. Két kolléga, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési
Főosztályról Iván Zoltán főépítész, illetve Varga Ferenc, a Kabinetirodáról aktívan
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részt vesznek ebben a munkában. Ha valakinek információra van szüksége, nagyon
szívesen állnak rendelkezésre. Források vannak még, lehet, hogy pont nem olyan, mint
amit, elgondolnak és más a pályázati kiírás, de hozzá lehet igazítani a
gondolkodásukat. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy segítsék a kazincbarcikai Surányi
Endre Szakképző Iskolát ebben a pályázati rendszerben, hiszen ők már a TISZK-nek a
TIOP-os részében is nyertek. Előrébb állnak ezen dolgokban, de minden forrásra
szükségük lehet nekik is. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
109/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Javaslat a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium
pályázatának fenntartói támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kazincbarcikai Surányi
Endre Szakképző Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói támogatására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.) projekt partnerként pályázatot
nyújtson be a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 HUSK 09/01/1.7.1 hivatkozási számú Emberek közötti (People to
people) kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt pályázatra.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a pályázat lebonyolításához
szükséges önrészt, a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumra eső teljes
elszámolható költség (20.000 EUR) 5%-át, 1.000 eurót saját költségvetéséből
biztosítja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 09/01/1.7.1 hivatkozási
számú Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt
pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékletét képező – fenntartói
nyilatkozatot aláírja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal
Melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott, Dr. Ódor Ferenc – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében
– nyilatkozom, hogy a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.; a továbbiakban: intézmény), a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában működik.
Az intézmény által – projekt partnerként – benyújtandó Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 09/01/1.7.1 hivatkozási
számú Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés keretében a 2. körre kiírt
pályázatban vállalt tevékenységeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
mint fenntartó, támogatja.
Az intézmény a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követően 5 évig fenntartja, a Pályázati útmutatóban előírt kötelezettségeket
teljesíti.
Miskolc, 2009. szeptember

……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke

Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető
díjainak 2009. évi odaítélésére
Huszonegyedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására szociális intézményi
ellátás iránti kérelem elutasítása tárgyában (S. Gy., Szerencs)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott tovább.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke kérte a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben került rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatta tovább szeptemberi
ülését.

Huszonkettedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés a 2009. április 30-i ülésén hozott 51/2009. (IV. 30.) számú
határozatával felhatalmazta a Megyei Múzeum Igazgatóságot, hogy tárgyalásokat
folytasson - Szász Lula, így ismeri a közvélemény - Szász Endréné Schaurmann Ibolya
asszony tulajdonában lévő művészeti alkotásokból és egyéb vagyontárgyakból álló
hagyaték, gyűjtemény tulajdonjogának megszerzése érdekében. A Közgyűlés
hozzájárult a tulajdonjog megszerzésére irányuló szerződés megkötéséhez is.
Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a tárgyalások eredménytelenül zárultak. A felek
között nem jött létre konszenzus, aminek következtében nem került sor
szerződéskötésre Szász Lula asszony tulajdonában lévő, úgynevezett hagyaték
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatosan. Ugyanakkor arról tájékoztatta a
közgyűlés tagjait, hogy oly értelemben mégis történt megegyezés, hogy a Múzeum
rendelkezésre bocsájtotta a kiállító helyiségeit, ő rendelkezésre bocsájtotta a
múzeumnak a meglévő gyűjteményt, illetve festményeket, porcelánképeket. A kiállítás
megnyílt. A szerződés, - amit legutóbb, Kormos Dénes frakcióvezető mondott, ha van
egy ilyen szerződés, akkor azt hozzák be - nem jött létre. Most egy időszaki
kiállításként itt van, meg lehet tekinteni, május közepén nyílt meg, jelenleg is a
Papszer utcai Múzeumnak egy részében van ez a kiállítás. Az a felhatalmazás, amit
adtak a Múzeumnak, az nem valósult meg.
Kérdésére a közgyűlés tagjai nem tettek fel kérdést és nem nyilvánítottak véleményt az
elhangzottakról. Tájékoztatta továbbá a közgyűlés tagjait arról, hogy két pályázaton
nyert a Megyei Önkormányzat a Regionális Fejlesztési Tanácsnál. A Megyei
Fejlesztési Tanácsról már nem tudott beszámolni, mert az már csak eredményeket ad
ki oly értelemben, hogy elfogadja a pályázat lezártát, ez a jobbik eset. A rosszabbik az,
amikor azt mondja, hogy vissza kell fizetni, ekkor monitoring munka folyik már csak.
A Regionális Fejlesztési Tanácsnak a legutóbbi ülésén két pályázat volt nyertes,
ezekről majd ha a szerződéskötés és megvalósítás megtörténik, újabb tájékoztatást ad.
Ezt követően Dr. Csiba Gábor képviselő tett egy bejelentést arról, hogy a „Csillagpont
Kórház” megvalósulása befejezéséhez érkezett. A Megyei Önkormányzat teljesített
minden feltételt, amely az aláíráshoz szükséges. Nagy dolog és azt remélik, amikor
majd az átadás lesz, minden képviselőt, aki ebben részt vett, meg tudnak hívni.
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Megköszönte mindenkinek a részvételt.
Egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 12.16 órakor bezárta.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

