Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-527-4/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. április 29. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
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Aros János
Balogh Attila
Baricska Jánosné
Bihari Márta
Bodnár László
Bráz György
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csiba Gábor
Czeglédi Sándor
Demeter Zoltán
Dóka János
Erdős Tamás
Farkas Félix
Galuska László
Gergely Zsolt
Görcsös Ferenc
Gyárfás Ildikó
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Hajdú András
Hutkainé Novák Márta
Dr. Koleszár Lajos
Dr. Kormos Imre
Koncz Ferenc
Kormos Dénes
Kovács Lajosné
Lehóczki István
Lukács András
Marton Péter
Mészáros Barnabás
Mihályi Helga
Milánkovich Ernő
Molnár János
Molnár Magdolna
Nyerges Tibor
Nyitrai Tibor
Dr. Ódor Ferenc
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41.
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44.
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47.
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51.

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
Vécsi István

Meghívottként jelen vannak: Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya, Dr. Dobozi József rendőr
vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány helyettese, a Köztársasági Őrezred
parancsnoka, Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség
elnöke, Dr. Dsupin Róbert rendőr alezredes, Dr. Mészáros János megyei főügyész,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség, Soltész András rendőr alezredes, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály osztályvezetője, Frózsi János rendőr
alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
Bűnügyi Helyszínelő Alosztály alosztályvezetője, Kerekes Attila rendőr törzszászlós,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály járőrvezetője, Fekete
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Tibor könyvvizsgáló, Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft, Gál János, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Lukács Irén aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Közgazdasági Főosztály
vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Dr. Farkasné Dr.
Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője,
Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője, Pelcz Gábor és Koleszár Gábor, a
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetői, Dr. Sáfrány Borbála, a
Szervezési Osztály vezetője, Kiss Edina önkormányzati főtanácsadó, Tóth Annamária
sajtóreferens, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné informatikai
ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István hangfelvevő.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke és Máger Ágnes képzőművész É. Kovács
László pasztell képeit, É. Kovács Lászlóné Babus Éva gömöri szőtteseit és É. Kovács
Judit akvarelljeit bemutató kiállítást megnyitotta. Trieber Júlia tanuló előadásában
elhangzott Tompa Mihály: A madár fiaihoz című verse. Meghallgatását követően a
Megyeháza Galériájában a kiállítás megtekintésére került sor.
Ezt követően 10.31 órakor a Közgyűlés megkezdte munkáját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának képviselőit, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint
a hivatal dolgozóit. A mai közgyűlésünket megkezdjük. Közgyűlésünk 59 tagjából 51
képviselőtársam aláírása szerepel a jelenléti íveken, ez azt jelenti, hogy vélhetően
határozatképesek vagyunk. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazógépeiket
kapcsolják be, majd az igen gomb megnyomásával jelezzék az ittlétüket.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
49 fő - ebből 49 fő igen, 0 nem, 0 fő
tartózkodott - 1 fő nem szavazott - adta le
jelenléti szavazatát, tehát a határozatképesség
fennáll.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjainak kiküldött napirendi
pontokhoz még szeretnék néhány napirendi pont felvételére javaslatot tenni. Ezt
követően megkérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e a napirendi pontokhoz
észrevételük, azután szavazunk. Mielőtt mindehhez nekifognánk Kormos Dénes
frakcióvezető úr kért szót, és most megadom a szót.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt napokban Magyarországon
befejeződtek a parlamenti választások. A választások eredményeként a Megyei
Közgyűlésben több képviselőtársunk a Magyar Köztársaság Országgyűlésében
országgyűlési képviselői megbízást kapott. Engedjék meg, hogy a szocialista frakció
nevében minden megválasztott képviselőnek gratuláljunk, s kívánjuk, hogy
felelősségteljes munkájukat az ország és a megye érdekében végezzék. Komoly
felhatalmazást kaptak Önök és komoly felhatalmazást kapott az ország és a megye
lakóitól a győztes párt és a képviselők. Úgy gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy
mit jelent a kétharmad. A kérdés az, hogy egy ilyen nagyfokú támogatással, egy ilyen
nagyfokú bizalommal aki megkapta hogyan él, és mit kezd vele. Azt kívánom
mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézetet vallunk ebben a
megyében, milyen értékrendet képviselünk, politikai nézeten túl, van egy fontos
dolog, amiben együtt kell gondolkodnunk és ezt a lehetőséget kihasználni.
Mindazokban a kérdésekben, amelyeket az elmúlt húsz év tanúságaként, akár az
önkormányzati rendszerben, vagy a megye érdekében, végig kell gondolnunk,
partnerek vagyunk. Természetesen felajánljuk azt, hogy a megye érdekében a
továbbiakban is konstruktív ellenzékként, szakmai partnerként, adott esetben
vitapartnerként együttműködünk. Még egyszer gratulálunk, eredményes munkát
kívánunk Önöknek az ország és a megye érdekében. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm frakcióvezető úrnak az elhangzott
mondatokat. Ha megengedik, haladnánk a közgyűlés anyagaiban. Már az elmúlt
három és fél napban volt mód azon képviselőtársainknak gratulálni, akik a
választópolgárok bizalmából Borsod-Abaúj-Zemplén megye választókörzeteiből
megválasztott parlamenti képviselőként, vagy listáról megválasztott képviselőként a
Magyar Parlament tagjai. Ebben a munkában bizonyára lesznek olyan feladatok,
amelyekben a teljes konszenzusra kell törekedni, és bizonyára lesz, - ahogy
frakcióvezető úr is mondta, - amiben nem lesz teljes konszenzus, hanem vitáknak lesz
helye. Mind a kettő, reményeink szerint előrevisz a megyei önkormányzati
feladatkörökben. Tapasztaltuk az elmúlt esztendőkben az elvételeket, bízunk benne,
hogy ezeknek a korrigálása is megtörténhet.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére” című
előterjesztés felvételét 6. napirendi pontként,
• a „Javaslat a 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z. M.ÖNK. határozat
módosítására (a Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a
múzeumi rendszerben történő működtetése című pályázat önrészének
növelése)” című előterjesztés felvételét 23. napirendi pontként, továbbá
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• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő 100 millió Ft névértékű ÉMÁSZ Nyrt. részvények
értékesítésére” című előterjesztés felvételét 24. napirendi pontként, zárt
ülésen tárgyalja meg.
Javaslom továbbá, hogy a közgyűlés a meghívóban megjelölt sorrendtől eltérően
tárgyalja meg a következő napirendet, és
• a „Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés megkötésére” című előterjesztés a 11. napirendi pontként
kerüljön megtárgyalásra.

Javaslom továbbá, hogy ne kerüljön megtárgyalásra
a „Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező Miskolc 2537 helyrajzi számú, Miskolc 2538 helyrajzi számú, és
a Miskolc 2542/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, - a természetben
Miskolc, Városház tér – Rozmaring köz - Patak utca által határolt
területen történő telekalakítás - tulajdonjogi rendezésére” című
előterjesztés, amely a meghívóban 17. napirendi pontként szerepel és a
következő közgyűlésen kerülne megtárgyalásra.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan
hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy a napirendi
pontok elfogadásával tegyék lehetővé, hogy a közgyűlésünk érdemi munkája
megkezdődjön.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 49 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
38/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. április 29-i ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjak átadása
2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok megyei főkapitány
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről, valamint rendeletének megalkotása 2009. évi
zárszámadásának elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010.
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke

évi

5. Javaslat a Hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
7. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2009. évi ellátásáról,
javaslat az aktuális intézkedések megtételére, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló
6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozói ellátásért
fizetendő intézményi térítési díj megállapítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
9. Javaslat egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs,
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
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11. Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
12. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
13. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009.
évi munkájáról
Előterjesztő: Gál János a kuratórium elnöke
14. Javaslat a Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
tovább már nem hasznosítható tárgyi eszközeinek értékesítéséhez való
hozzájárulásra
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
16. Javaslat
a
Mezőkövesdi
Többcélú
Kistérségi
Társulás
szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke

szociális

17. Javaslat „A képeslap világa” című pályázat benyújtásához való utólagos
hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
18. Javaslat az „Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé
tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt kapcsán felmerült többletköltség
biztosítására
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
19. Előterjesztés Mezőkeresztes-Csincse-Emőd települések
infrastrukturális hálózat módosításának véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke

térségét

érintő

20. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról
szóló társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
21. Tájékoztató az energiaszolgáltatás liberalizációjából adódó lehetőségekről a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
intézményhálózatának
takarékosabb működése érdekében
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Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
22. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatnál végzett ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z. M.ÖNK. határozat módosítására (a Pannontenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő működtetése
című pályázat önrészének növelése)
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 100
millió Ft névértékű ÉMÁSZ Nyrt. részvények értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc a közgyűlés elnöke
25. Egyebek

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megkezdjük a munkát.

Első napirend: A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjak
átadása
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelettel köszöntöm Borsod-Abaúj-Zemplén
megye kapitányait, Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, megyei
rendőrfőkapitány urat és Dr. Dobozi József urat, rendőr vezérőrnagyot, az országos
rendőrfőkapitány helyettesét, a Köztársasági Őrezred parancsnokát, az országos
rendőrfőkapitány képviseletében. Köszöntöm a néhány percen belül kitüntető díjakban
részesülő rendőröket. A közgyűlés tagjait szeretném arra emlékeztetni, hogy minden
évben átadásra kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj. Ezzel a
díjjal három, rendőri állományban dolgozó személyt tüntetünk ki. Elmúlt
esztendőkben a Rendőrség Napján történt meg a díjak átadása. Volt már ilyen, amikor
a Megyei Önkormányzat közgyűlésén került sor a kitüntető díjak átadására. Az idén
április 24-e, Szent György Napja, választásokhoz közeli nap volt, feladataink voltak,
főkapitány úrral egyeztetve gondoltuk azt, hogy a Megyei Közgyűlés ülésén kerüljön
sor az ünnepélyes díjátadásra. Engedjék meg, hogy felkérjem Dr. Vereckei Csaba
dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitány urat, hogy segédkezzék a díjátadásában és
szeretném megkérni kolléganőinket, hogy a méltatások felolvasásában, illetve a díjak
átadásában segédkezzenek.
Ezt követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közbiztonságáért Díjak átadására
került sor. A kitüntető díjakat Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke és
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Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány adta át Soltész
András rendőr alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Edelényi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
osztályvezetőjének, Frózsi János rendőr alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnügyi Helyszínelő Alosztály
alosztályvezetőjének, valamint Kerekes Attila rendőr törzszászlósnak, a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Rendészeti
Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály járőrvezetőjének.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Közgyűlésünk
gratulálok a kitüntetetteknek, eredményes munkát kívánok
vezetetteknek mindannyiunk érdekében, hiszen a közrend-,
kapcsolatosan számos vélemény hangzott és hangzik el.
pontunk is ehhez kapcsolódó.

minden tagja nevében
Önöknek, az Önök által
közbiztonság kérdésével
A következő napirendi

Második napirend: Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom
alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés minden év áprilisában a megye
közbiztonságának helyzetéről, az ennek érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról, a határrend és a határőrizet helyzetéről és a határforgalom
alakulásáról hallgat meg beszámolót. Ezen napirendi pont keretében tisztelettel
köszöntöm Dr. Mészáros János megyei főügyész urat a közgyűlésünkön, köszöntöm
Csóra György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnökét és
minden kedves érdeklődőt. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei
rendőrfőkapitány az előterjesztő. Bizottságaink tárgyalták, de mielőtt a beszámolóval
kapcsolatosan a bizottsági véleményeket megismernénk, megkérdezem főkapitány
urat, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Igen van, arra adok módot és utána bizottsági
véleményeket hallgatunk meg.
Dr. Vereckei Csaba, rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Tisztelt Elnök Úr! Vezérőrnagy Úr! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Közgyűlés! Remélem, hogy senkinek nem tűnik úgy, hogy szóbeli kiegészítésemet az
indokolná, hogy magyarázni kellene a bizonyítványt. Remélem, hogy az írásos
beszámoló az az elmúlt évekhez hasonlóan önmagáért beszél. Először is szeretnék
köszönetet mondani az elismerésért kollégáim nevében, hiszen ez a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság jó hírét öregbíti. Számtalan fórumon nagyon
sok kérdés hangzott el felém az ügyben, hogy hogyan sikerült az integráció itt a
megyében. Szerintem az, hogy az egyik elismert és jutalmazott éppen egy volt határőr
kolléga, példázza jelesen, hogy itt a megyében tökéletesen sikerült az integráció. Az
írásos anyag a szakmai értékelésre szorítkozik, ami elsősorban rendőrszakmai
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szempontok szerint, másrészt az objektív mérőszámok szerint készült. Nekem
főkapitányi pályafutásom alatt, - és ehhez a tavalyi év különösen hozzájárult, - meg
kellett tanulnom egy újfajta gondolkodásmódot és ez leginkább abban gyökerezik,
hogy a legkiválóbb és országosan elismert szakmai sikerek ellenére is lehetnek olyan
területek, ahol az emberek rosszul érzik magukat közbiztonsági szempontból. Tehát
önmagában az nem elég, hogy mi átlagon felüli teljesítményt nyújtunk vagy éppen
egy-egy szakmai terület minden elismerést megad számunkra. Egyéb más
szempontokat is figyelembe kell vennünk és kellett vennünk és itt a szóbeli
kiegészítésemben elsősorban arra szeretnék rávilágítani, hogy hogyan éltük meg mi az
elmúlt egy évet és milyen érzéseket és milyen reakciókat váltott ki belőlünk
rendőrökből is és rendőri vezetőkből az az egy év, amiről most számot kell adnunk.
Elsősorban az írásos beszámolóra támaszkodva azt mondanám, hogy abban
egyetérthetünk, az állandóságot sikerült megőriznünk és az állandóságot képviseljük
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendőrség tekintetében, hiszen hasonló formában
és hasonló tartalommal tudtuk elkészíteni ezt a beszámolót, mint ahogy azt joggal
elvárják, elvárták és megszokták tőlünk évek óta. Ebben rengeteg munka van és csak
nagyon marginálisan érinteném a számokat, de az össz ismertté vált
bűncselekményszám jelentős mértékben, 12,5%-al csökkent. Továbbra is a vagyon
elleni bűncselekmények, amelyek meghatározóak és amelyek számunkra is a legtöbb
gondot és kihívást jelentik. Komoly eredménynek tartom azt, hogy a rablások számát
azon a szinten tudtuk tartani, ami a korábbi években volt, hiszen az általános
életminőség romlásból és a megye speciális gazdasági, társadalmi helyzetéből
adódóan azért komoly kockázatot jelentett az, hogy esetleg többen nyúlnak
törvénytelen eszközökhöz a javak megszerzése terén. Az eredményeinket tekintve, bár
nem sportverseny, de azért álszerénység lenne eltitkolni, hogy akár nyomozati
eredményességünket tekintve, akár a kiemelt bűncselekmények felderítését tekintve
ismét 4., illetve 3. helyen zártuk az évet az országban a megyék összehasonlításában.
Számomra az is egy nagyon komoly jelzés, hogy kollégáim, rendőrkapitány urak, az
elmúlt évben 115 testületi beszámolót teljesítettek. 115 alkalommal különböző
fórumok előtt számot adtak a kapitányság, illetve a kisebb rendőri egység munkájáról
és ezeken a beszámolókon minden alkalommal, kivétel nélkül a jelenlévők
egyhangúlag úgy döntöttek, hogy elfogadják ezt a munkát és értékelik azt a
tevékenységet, amit kollégáink kifejtettek. Abból, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében élünk és itt teljesítünk szolgálatot, nagyon sok olyan kihívás és olyan
feladat következett számunkra, amivel azelőtt soha nem kellett találkozni, soha senki
még nem került ilyen szituációba és ezek nagy része azért országos hírré vált és
sokszor szembesülni kellett a média kihívásaival is. Ez egyfajta új megközelítést
igényelt a rendőri vezetőktől, nem maradt más választásunk, mint előre menekülni és
az előremenekülés számos olyan technikai, belső szervezeti megoldást és olyan
munkaszervezési praktikát szült, amelyekkel fenn tudtuk tartani azt az állapotot, amit
Önök elvárnak tőlünk és amiről most azt hiszem, hogy nyugodtan számot adhatunk.
Csak példamondatokban szeretném elmondani, hogy mi is volt az, ami a tavalyi évben
ebben a megközelítésben említésre méltó. A tavalyi év, kezdődött a miskolci
eseménysorral és azzal zárult, hogy Sajóbábonyban decemberben új rendőrőrsöt
avattunk. E között a két országos ismertséget nyert ügy, vagy esemény között, azért
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nagyon sok minden történt az elmúlt év folyamán, ami nekünk folyamatos kihívást és
elfoglaltságot jelentett. Március 1-jével elkezdtük a kiválasztását és a beiskolázását
annak a 100 fegyveres biztonsági őrnek, akik Magyarországon elsőként itt BorsodAbaúj-Zemplén megyében álltak július 1-el szolgálatba és kiváltottak jelentős számú
rendőrkollégát abból a passzív feladatból, hogy objektum őrzési feladatokra voltak
kárhoztatva, így az utcai közterületi rendőri jelenlétet jelentős mértékben meg tudtuk
erősíteni. Tavaly a beszámolómban nagyon határozott ígéretet tettem arra nézve, hogy
a kutyás rendőreink létszámát megnöveljük és, hogy a kutyás szolgálati ágat jelentős
mértékben fejleszteni fogjuk. Ezt az ígéretemet, jelentem, be tudtam tartani kollégáim
közreműködésével és támogatásával, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság
szakmai egyetértésével. Jelentem, hogy megdupláztuk a megyében a kutyás járőrök
létszámát, most már több, mint 50 fő és több, mint 50 szolgálati kutya lát el
valamennyi rendőrkapitányság területén közterületi szolgálatot, ami a hozzánk
visszaérkezett jelzések szerint rendkívül pozitív és mindenkinek a megelégedésére
szolgál. A baleseti helyzetünk a korábbi évek kedvező tendenciáit megőrizve tovább
javult és a részletes számadatok az írásos anyagban szerepelnek. Röviden úgy tudnám
összegezni, hogy valamennyi tekintetben és valamennyi baleseti kategóriában jelentős
csökkenés következett be. Annak a sok erőfeszítésnek, amit kollégáim a közutakon
teljesítenek számtalan akció és intézkedés során, meg lett az az eredménye, hogy
kevesebb ember sérült meg és kevesebb ember halt meg megyénkben a közutakon. A
létszámhelyzetünk minden egyes bizottsági meghallgatás alkalmával központi
kérdésként jelentkezett, illetve ez minden esetben hangsúlyosan szóba került. Az előző
évi beszámolómban azt kellett mondjam, hogy szakközépiskolás hallgatókat nem volt
alkalmunk fogadni és nem kaptunk ilyen jellegű fejlesztést. Most arról tudok számot
adni, hogy 22 végzős hallgatót tudtunk a tavalyi évben fogadni a Rendőr
Szakközépiskolából és ez az előző év nulla eredményéhez, vagy nulla számadatához
képest elég sok. Úgy tudtunk gazdálkodni ezzel a kontingenssel, hogy a szakmai
szempontokat szem előtt tartva osztottuk szét a kapitányságok között, egyrészt a
létszámhiányok figyelembevételével, másrészt pedig az aktuális fluktuáció és
feltöltöttség szem előtt tartásával. Bizony azt el kell mondjam és ez nem titok, hogy a
22 főből 10 fő rögtön az ózdi rendőrkapitányság illetékességi területére lett irányítva,
hiszen ott voltak a legnagyobb gondok humán szempontból. Onnan jelentkeztek a
legmarkánsabb adatok arra nézve, hogy milyen mértékű az elvándorlás a megyéből.
Egyrészt ez szakmailag egy pozitív jelzés, hiszen az ország bármely területén nagyon
szívesen fogadnak és látnak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőröket, másrészt
pedig nekünk komoly fejtörést okoz, hogy hogyan is tudnánk az állományt megőrizni
és az állandóságot ezen a téren is fenntartani, hiszen itt nemcsak darabszámokról van
szó, hanem azért tapasztalatról, gyakorlati időről is, amit nem lehet egyik napról a
másikra pótolni és kialakítani. A nyugdíjazások terén arról tudok számot adni, hogy én
magam is komoly változtatásokat vezettem be és egy általam is károsnak ítélt
folyamat lezárásában, vagy lezárulásában bízok. A korábbi években volt egyfajta
automatizmus, amikor a rendőr, a hivatásos rendőr eldönthette, hogy ő el akar menni
nyugdíjba és el akar menni egy orvosi bizottság elé és akár 40 évesen is el tudta érni
azt, hogy szolgálatra alkalmatlanná nyilvánítsák. Ezekben az esetekben nekünk
kötelező volt mindenkit, minden alkalommal a felülvizsgálati eljárás teljes tartamára
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betegállományban tartani. Ráadásul 100%-os táppénzen, ami semmiféle gondot és
problémát nem okozott annak, aki ebbe a vállalkozásba belefogott. Ezt követően pedig
bármilyen mértékű munkaképesség csökkenést követően a kollégáim kiléptek a
rendszerből és elmentek talán a civil szférába. Ez számomra is egyértelműen
tapasztalható módon joggal és alappal irritálta és irritálja a civil lakosságot. Remélem,
hogy ennek a folyamatnak több szempontból is vége. Egyrészt van egy jogszabályi
változás, ami állományilletékes parancsnokként több lehetőséget és eszközt ad a
kezembe és ezzel én élni fogok és ezt az év elején minden állománygyűlésen, minden
kapitányságon kihirdettem. Egyrészt most már nem kötelező mindenkit, minden egyes
napjára az eljárásnak betegállományba venni, másrészt a táppénzszabályok is
változtak. Harmadrészt pedig, ha valaki egy 5-10-15%-os munkaképesség
csökkenéssel alkalmatlanná válik az adott beosztásra, akkor annak még máshol,
esetleg nem fegyveres szolgálatot, vagy nem a közterületeken, de tudok adni, tudok
biztosítani, és onnantól kezdve, hogy ez a lehetőség megnyílt számomra, egyértelműen
kihirdettem mindenkinek, hogy ezzel a maximális időtartamra élni fogok, tehát nem
tud most már senki csak önös elhatározásból és alaptalanul kilépni ebből a
rendszerből. A falopások óriási kihívást jelentettek számunkra, illetve a falopások
elleni küzdelem. Ez, azt hiszem minden kapitányság területén tetten érhető,
megtalálható és gondokat okoz. A korábbi, előző évben kialakított gyakorlatunkat
tovább folytattuk. Próbáltam, és azt hiszem eredménnyel motiválni a kollégáimat. Az
októbertől, márciusig, áprilisig terjedő időszakban 6 hónap terjedelemben, szűkös
anyagi lehetőségeinket félretéve, illetve kihasználva összes lehetőségünket és
tartalékunkat, minden hónapban a legeredményesebb felderítést végző kollégákat
főkapitányi jutalomban részesítettem. Ez azért el kell ismerni, quasi egy kis
versenyhelyzetet teremtett, ami jelentős motiváló tényező volt. Rengeteg támogatást
kaptunk - és azt hiszem e nélkül nem is nagyon tudtunk volna megélni - az
önkormányzatoktól, amit itt tiszteletteljesen megköszönök és bízom abban, hogy
hasonló munkakapcsolat lesz a jövőben is. Rengeteg támogatást és személyes
közreműködést is kaptunk a társszervektől és a Megyei Polgárőregyesülettől.
Természetesen ez számtalan közös akcióban és feladat végrehajtásban realizálódott.
Azt hiszem, hogy a jelenlegi gyakorlatot és a múltban teljesített eredményeket tovább
fogjuk tudni vinni ugyanúgy a jövőben is. Egy újdonságot és egy újítást próbáltam
most bevezetni. Igazából a korábbi prioritásokat és a korábbi feladatterveinket minden
alkalommal úgy határozatuk meg, hogy ezt szigorúan rendőrszakmai szempontok
szerint tettük. Az általunk mért és elemzett bűnözési adatokra támaszkodva döntöttük
el azt, hogy mikor, milyen irányban haladunk és mik a legsürgetőbb tennivalók. Aztán
a tavalyi évben arra is rá kellett jönnöm, - ahogy már mondtam az elején, - hogy hiába
kiválót produkálunk egy-egy szakmai területen, attól függetlenül az emberek tudják
rosszul érezni magukat és ennek a titoknak a megfejtése nem egyszerű dolog. Most a
feladattervünk összeállítását megelőzően megkerestem személyesen minden egyes
polgármestert a megyében egy névre szóló levélben, amiben azt kértem, hogy írják le
azt a rövid listát, ami azt tartalmazza, hogy leginkább mi rontja az emberek
mindennapjait, közbiztonságérzetét és mik azok a jelenségek és azok a tényezők,
amelyek megkeserítik a mindennapokat. Ezeket a válaszleveleket most már szinte
kivétel nélkül visszakaptam és amelyek az egész megyében jellemzőek, azt
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természetesen a Megyei Főkapitányság feladattervébe építjük be, a többit pedig
kapitányságokra bontva megkapják a kapitány urak és ezekkel a problémákkal kell
majd foglalkozni elsősorban. Azért azt jelezném, hogy nagyon sok esetben, döntő
többségében, nem is rendőrségi hatáskörbe tartozó és nem is rendőrségi eszközökkel
kikezelhető problémákról van szó. De ha az emberek úgy érzik, hogy ez az ő
mindennapjaikat rombolja, biztonságérzetüket negatív irányba befolyásolja, akkor úgy
érzik, hogy ha ez nem oldódik meg, akkor a rendőrség nem csinálja jól a munkáját.
Felvállaltam azt a feladatot, hogy a társszerveket bevonva, közösen fogunk keresni
megoldást azokra a problémákra is, amelyek esetleg nem tisztán és kizárólag
rendőrségi hatáskörbe tartoznak. Másrészt pedig, ez egy jó támpont lesz, hiszen
vélhetően a kapitány urak jövőre is be fognak számolni vagy a későbbiekben is. Van
egy konkrét kézzel fogható lista, amiről azért nyilatkoztatni lehet majd a rendőri
vezetőket, - köztük engem is, ha úgy hozza a sors, - mit tettünk annak érdekében, hogy
ezek a zavaró tényezők, ezek a negatív hatások megszűnjenek a lakókörnyezetekben.
A másik feltett szándékom az idei évben, hogy szeretném itt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a lakossági megelégedettséget és a lakossági bizalmat növelni a
rendőreinkkel szemben. Nagyon sok továbbképzésen vettem részt, ahol részesültem
médiaszakemberek által tartott előadásokban és képzésekben és a végén rá kellett
jöjjek, hogy a rendőrségnek a legnagyobb médiafelülete, az nem a különféle
kampányok, kiadványok és meghirdetett sajtótájékoztatók útján tett kinyilatkozások,
hanem az a több száz, vagy több ezer rendőri intézkedés, amivel nap, mint nap
találkoznak Önök, illetve az Önök által képviselt lakosok. Engem, a tábornok urat,
országos főkapitány urat és valamennyi rendőri vezetőt az alapján ítélnek meg az
emberek, ahogy az őt megállító rendőr, köszön vagy nem köszön, hogy koszos-e a
cipője, vagy szakadt a ruhája, hogy udvarias, vagy egyáltalán, nem foglalkozik az
állampolgár gondjával, bajával, az ügyeletes a panaszfelvételkor törődik-e azzal, hogy
mit kell tennie, vagy sem, hogy a bűnügyi helyszínelő a betörést szenvedett áldozat
lakásában becsületesen összegyűjti-e a nyomokat. A mindennapi munkánk, a több
száz, több ezer kontakt a sértettekkel, az intézkedés alá vontakkal, és a civil
lakossággal egy óriási média felület, ami a legmélyebb benyomást és a legmélyebb
hatást gyakorolja az emberekre és valójában a rendőrségről és itt elsősorban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot értem, a rólunk alkotott képet
ezekből a darabokból rakják igazán össze. Azt szeretném, - és itt a panaszügyek
kivizsgálásával, a parancsnoki ellenőrzéssel és nem utolsósorban a parancsnoki
példamutatással szeretném - elérni, hogy ez tudatosuljon minden kollégámban és
érezhető módon javuljon az ő megítélésük, a mi megítélésünk és a munkánk minősége
a lakossági értékítélet szempontjából, mert ez legalább olyan fontos, ha nem
fontosabb, mint a konkrét szakmai értékítélet. Arról szeretnék mindenkit biztosítani,
hogy a tavaly meghirdetett kutyás projektünk az nem áll le, és nem hagyjuk itt abba
ezt a folyamatot. A létszámbővítés és a technikai eszközök biztosítása és beszerzése
megtörtént, most egy minőségi változást szeretnénk még elérni. Az idei évre
célkitűzésünk, hogy egy külön csapatszolgálati rajt szeretnénk kialakítani és kiképezni
a kutyás szolgálaton belül. Ez speciális feladatellátás, speciális képzettséggel és
speciális felszereléssel. Ez további anyagi áldozatot, illetve idő- és munkaráfordítást
igényel, de azt hiszem, hogy ez az egyik legbiztosabban megtérülő beruházás a
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rendőrség szakmai szervei részéről. Közlekedésbiztonság ugyanolyan kiemelt feladat
lesz az idei évben is, mint a tavalyi évben volt. Ezt gondolom mindannyian érzékelik
és számos kellemetlen élményt szerzünk azoknak, akik a szabályokat megszegik,
áthágják vagy figyelmen kívül hagyják. Azt mindenkinek el kell fogadni és meg kell
érteni, hogy az emberi élet az a legfontosabb és pótolhatatlan, helyreállíthatatlan és a
legtöbb veszteséget a közutakon szenvedi el azért a család, vagy az a közösség, ahol
esetleg balesetet szenved valakinek a szeretett családtagja. Itt nem lehet visszakozni,
semmiféle szempontból nem lehet megtorpanni és ez a célkitűzés az idei évet is
jellemezni fogja. Szeretnék egy eredménnyel büszkélkedni, amit kérem, ne
tekintsenek szerénytelenségnek. Arról minden évben ejtünk pár szót és értesültek róla,
hogy a Magyar Köztársaság Rendőrsége az „Év Rendőre” díjat adományozza minden
évben négy kollégának. A 45 ezerből négy ember azért, az egy elég komoly minőségi
szűrőt jelent. Most jutottunk olyan helyzetbe, hogy a Magyar Köztársaság
Rendőrségének történetében először és egyedülálló módon, négy egymást követő
évben, mind a négy kategóriában sikerült Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrnek
az „Év Rendőre” díjat elhozni és ez a kitüntető címet elnyerni. Három évvel ezelőtt
bűnügyi kategóriában, két évvel ezelőtt vezetői kategóriában, tavaly közrendvédelmi
kategóriában és az idén közlekedési kategóriában Borsod-Abaúj-Zemplén megyei az
év rendőre, ami azt hiszem, egyedülálló és egyértelmű szakmai elismerés. Ami óriási
feladat lesz, és ez nem elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelentkező
feladat, de minket, rendőröket és rendőri vezetőket különösen érinteni fog és terhelni
fog az, hogy közeledik az Európai Unió soros elnöksége. 2011 januárjától hat hónapig
mi látjuk el az Unió soros elnökségét. Számtalan feladatunk lesz, amire folyamatosan
készülnünk kell, és amelyben mindannyiunk munkájára szükség lesz. Kérem ezt is
tartsák majd szem előtt, amikor figyelemmel kísérik a munkánkat. Ez bizony egy
szerteágazó és nagyon bonyolult feladatrendszert fog majd képezni. Nagyon szépen
köszönöm, hogy lehetőséget adtak és meghallgattak és ahogy elnök úr meghatározta, a
beszámolóval, illetve a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatos kérdésekre
természetesen megpróbálok elfogadható magyarázatot adni. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm főkapitány úrnak a szóbeli
kiegészítést. Azt is kell mondanom, hogy nem kiegészítés volt, hanem egy előadás.
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, Kisebbségi Bizottság, Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság hallgatta meg a beszámolót, illetve vitatta meg. Ilyen sorrendben, engedjék
meg, hogy a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnökének adjam a szót, Dr.
Szabó Csabát kérném, hogy a bizottsági véleményt mondja el.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: A bizottságunk
rendkívül nagy érdeklődéssel és mondhatnám azt is, hogy hosszadalmasan, talán több,
mint két órán keresztül tárgyalta és vitatta meg az előterjesztést, illetve a tájékoztatót.
Ezúton is köszönöm főkapitány úrnak azt a rendkívül jó hangulatú, nyílt és őszinte
beszélgetést, amely a bizottsági ülésen elhangzott és természetesen ez alatt az idő alatt
alaposan kiveséztük a közbiztonság helyzetét és egy tudomásulvételi szavazással
zártuk a vitát, illetve a meghallgatást.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Farkas Félix úrnak, a Kisebbségi Bizottság
elnökének adom a szót.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk is megtárgyalta az
előterjesztést és 6 igen egybehangzó szavazattal azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek. Mi is hosszasan és jóízű beszélgetésben vehettünk részt, amiben nyílt
és őszinte válaszokat kaptunk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Riz Gábor úrtól a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága véleményét kérem.
Riz Gábor, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: Bizottságunk egyhangúlag a
beszámolót elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Lehóczki István úrnak, a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökének adom a szót.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: Szokás szerint magas színvonalú írásos és szóbeli előterjesztést kaptunk a
bizottsági ülésen, melyet követte egy - már előttem is mondták, hogy - jó hangulatú és
őszinte beszélgetés. Ahogy ott köszöntem el, most is azt tudom mondani, hogy erőt,
egészséget főkapitány úr, és minden kollégájának adja ezt át.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Bizottsági véleményeket hallottuk. A
közgyűlés tagjainak van módja kérdéssel, véleménnyel élni. Tóth József képviselőnek
adom a szót.
Tóth József Sándor, a közgyűlés tagja: Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tábornok
Urak! Először is úgy gondolom, a frakció nevében is gratulálhatok a kitüntetetteknek,
további munkájukhoz nagyon jó egészséget és sok sikert kívánok. Három gondolatot
szeretnék felvetni, ebből az egyik a kerékpárosoké. Üdvözlöm azt, hogy kiemelten
vizsgálja és nézi a rendőrség a gyorshajtókat. Azonban úgy gondolom, hogy a húsvéti
ellenőrzés után nem kellene abbahagyni a kerékpárosok ellenőrzését. Utalnék itt
főkapitány úrnak arra a megjegyzésére, hogy „az élet a legnagyobb kincs”. Valóban
így van. A legnagyobb potenciális veszélyt ma a közutakon, legalábbis az egyiket a
kerékpárosok jelzik. Nagyon jó volna, ha a rendőrség kiemelten kezelné az
elkövetkezendő időkben azt, hogy a kerékpárosok milyen felszereléssel vesznek részt
a közúti forgalomban, hiszen akinek délelőtt sincs lámpája, annak este sem lesz.
Márpedig nagyon sokan vezetünk itt autót és a legrosszabb álmainkban ne jöjjön elő
egy kivilágítatlan kerékpáros este a szürkületben, mellény nélkül. Másik olyan
probléma, ami elsősorban a kistelepülések gondja, baja és problémája, a házalók
megjelenése, illetve a házalók tevékenysége. Elsősorban a legsérülékenyebb réteget
érinti, az idős, egyedülálló nyugdíjas embereket. Könnyen „bepalizhatók” elnézést a
pejoratív kifejezésért, könnyen bepalizhatók, elvonják a figyelmüket. Jó néhány ilyen
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bűncselekmény történt lakókörnyezetemben is. Talán ha a rendőr, amikor járja a
településeket és lát ilyen nagy csomagokkal, tőlünk keleti országból érkezett
embereket, akkor meg lehet kérdezni tőle, hogy mi járatban van és kérdőre lehet vonni
a további úti célját illetően is. Mint Alsózsolca város képviselőtestületének is a tagja,
tegnap tárgyaltuk és tegnap szereztünk tudomást arról a lehetőségről, hogy főkapitány
úr érdeklődik abban a témában, hogy rangsoroljuk, milyen irritáló tényezők
befolyásolják a településünk lakóinak a biztonságérzetét. Úgy gondolom, hogy ha a
24. órában is, de valóban időszerű ez. Meg fogjuk ezt tenni, mi a képviselők holnap
délig kaptunk erre határidőt. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez. Három témát
említettem ugyan, azonban kérem engedjék meg, hogy személyes érintettségem
folytán egy negyediket is felvessek, amiben szintén következetes és folyamatos
ellenőrzésre bíztatnám Önöket. Ez pedig a mozgássérült kártyák alkalmazása. Nagyon
sok, hála a jó Istennek, sokkal egészségesebb és hogy úgy mondjam „kigyúrt,
kisportolt” ember használja a mozgássérültek számára fenntartott parkolókat. Kérném
Önöket, hogy az elkövetkezendő időben is következetesen, a törvény teljes súlyával
ellenőrizzék ezt. Megragadnám egyébként az alkalmat, - tudom, hogy nem a
napirendhez tartozik, - hogy megköszönjem, végre kialakította a Megyei
Önkormányzat is a mozgássérült parkolóját.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tamás Barnabás képviselőtársunk kért szót,
tessék.
Tamás Barnabás, a közgyűlés tagja: Tábornok Úr! Főkapitány Úr! Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Örülök, hogy Ózd kapott rendőri létszámot plusszban, ami azért is fontos,
hiszen ebben a térségben óriási problémák vannak és bízom benne, ezzel elősegítették,
hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Kérném arra minden egyes politikust, aki majd
tehet azért, hogy - mi ugyan követelünk, kérünk a rendőrségtől beszámolót, kérjük
őket, hogy segítsenek, - a politika segítsen majd olyan törvényhozással, hogy a
bűnözőkkel szemben védje meg a rendőröket. Jelen pillanatban ez nincs, nem is
foglalkoztak ezzel. Az előző politikusok lehet, hogy biztonságban éltek, de a végeken
nem biztos, hogy biztonságban volt az a járőr, aki megjelent egy-egy területen.
Sokszor inkább szemet hunyva arrébb ment, azért, hogy ne legyen belőle problémája.
Nekünk feladatunk lesz a közeljövőben az, hogy segítsük a törvényhozással a
rendőrök munkáját, és segítsük minden olyan dologban, amiben az emberek
közbiztonságához mi is, politikusok hozzájárulhatunk. Egy kérdést tennék fel
Főkapitány úrhoz, - nem tudom, milyen állapotban van ma gazdaságilag a rendőrség,
hiszen ezt nem ismerhetjük, ismerjük a gondjaikat, bajaikat, - van-e elegendő pénz
arra, hogy kifizessék - most már a fűtésszámlát nem, mert már fűteni nem kell majd,
de - a villanyszámlát és minden olyan közüzemi díjat, amely közüzemi díjjal nem
hiszem, hogy a rendőrség kellőképpen el volt eddig látva. Ha erre választ kaphatnék,
azt megköszönném.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kinek van
még kérdése. Kormos Dénes képviselő úr, frakcióvezető úr.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Tisztelt Közgyűlés! Tábornok Úr!
Főkapitány Úr! Először is, szeretnénk megköszönni frakciónk nevében a rendőrség
tevékenységét, a megyei vezetés és a kapitányságok vezetőinek és dolgozóinak a
munkáját. A beszámolóból egyértelműen látszódnak azok a tendenciák, amelyek az
elmúlt időszakban a bűnüldözés helyzetének javulását mutatják Borsod-AbaújZemplén megyében, akár az ismertté vált bűncselekmények csökkenése, közlekedés
területén, de mondhatnánk a fiatalokat nagyon komolyan érintő kábítószerrel történő
visszaélésben és ilyen jellegű bűncselekményekben a jelentős csökkenést, de
idevonatkoztathatók a betöréses lopások is. Nyilván ezek mind fontos adatok, de úgy
gondoljuk, hogy a statisztikailag érezhető és igazolható biztonsági helyzet javulással
párhuzamosan, - mint ahogy ezt főkapitány úr is jelezte, - nagyon fontos, hogy a
lakók, az emberek biztonságérzete, mennyiben jelenik meg. Éppen ezért továbbra is
fontosnak tartjuk azt, hogy a rendőrség valóban egyfajta bizalmi viszonyban tudjon a
környezetével működni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az önkormányzatok, civil
szervezetek, - és itt kiemelten szeretnék utalni a Polgárőrségre, - nagyon lényeges
szerepet játszik ebben. A rendőrség mellett frakciónk nevében szeretnénk
megköszönni a Polgárőrségnek a munkáját. Egy kiterjedt hálózatról van szó, az ő
segítségük, úgy gondolom, a mindennapokban szintén nagyon fontos. Lényegesnek
tartjuk azt, - a beszámolóban megjelent, de szóbeli kiegészítésben főkapitány úr nem
tett említést róla, - hogy a bűnmegelőzés különböző területein elég komoly
tevékenységet végez a megyei rendőrkapitányság. Egyetemi képzésben megjelenik
minden hallgató részére a bűnmegelőzés, de különböző területen, az iskolákkal történt
kapcsolattartás szintén úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szerep. Lényegesnek
érezzük azt is, hogy folyamatosan megmaradjon az a tendencia, ami elindult az utóbbi
időben. Talán korábban még intenzívebben kellett volna, hogy meginduljon, a
rendőrség személyi állományának megerősítése, technikai eszközeinek megerősítése,
biztonsági hálóprogram, ez tulajdonképpen tovább folytatódjon. Fontos szempont,
ámbár országos igényeket elégít ki, hogy Magyarország legnagyobb és talán
szakmailag legjobban felkészült, egyik legjobban felkészült, - hogy a többieket ne
bántsam meg, - rendészeti képző intézménye működik Miskolcon, nem véletlenül az
országos rendészeti TISZK-nek a szakmai központja itt van. Úgy gondolom, hogy ezt
a lehetőséget, az ott lévő szakmai lehetőséget is kitűnően lehet használni. Végezetül a
köszönetnyilvánítás mellett egyetértek mindazokkal, akik azt kívánják erősíteni
helyileg, országosan is és politikailag is, hogy a rendőrség akkor tudja végezni a
munkáját, ha megfelelő feltételeket és megfelelő bizalmat kap. Talán nem lenne
szerencsés, ha találkoznánk olyan hírekkel, - mint egy alkalommal egy országos
rendbontásnál, - ahol a főcím így jelenik meg a sajtóban, hogy „békés kődobálókra
támadtak a rendőrök” azt hiszem, hogy ezzel nagyjából mindent elmondtam. Ez egy
olyan társadalmi ügy, amiben úgy gondolom, hogy politikusnak, önkormányzatnak, és
minden szereplőnek van dolga. Köszönjük szépen főkapitány úrnak és
munkatársainak, az őket segítő civil szervezeteknek a munkáját, köszönjük a tartalmas
beszámolót és gratulálunk az elért eredményekhez.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselő hölgyek, urak, van-e valakinek még
kérdés, vélemény? Nem látok jelentkezőt. Ha megengedi főkapitány úr, most magam
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is egy pár dologban kapcsolódnék a beszámolóhoz. Mennyire volt Önöknek
segítségére az állománytábla feltöltöttsége vagy nem feltöltöttsége? Egyben az is a
kérdésem, hogy 2009. december 31-én hogy volt az állománytábla feltöltve, mennyire
tudták a rendőri jelenlétet biztosítani ennek fényében mindenütt? Okozott-e Önöknek
a szolgálat ellátására vonatkozóan az elmúlt esztendőben a rendezvények biztosítása
gondot, amely leköt sok embert. Ugyan nem a múlt esztendő, de már a múlt
esztendőben indult a készenléti rendőrségnek a felállítása, tudom, hogy ez az elmúlt
egy hónapban működik. Ezt a megoldást látják-e Önök jónak, illetve bocsánat, ezt
nem így kérdezem meg Öntől, hiszen nemet mondania, az biztos, hogy az Ön
függelmi viszonyában nem megtehető. Akkor azt kérdezem, hogy volt-e valami más
alternatív megoldás? Vagy ennek a készenléti rendőrségnek az idehelyezéséről van
szó, ami nem az Önök parancsnoklása alatt folyik, hanem valahonnan Budapestről,
elismerve mindazon szakmai tudást, amik ott vannak. Ami elhangzott előttem Kormos
Dénes frakcióvezető úr részéről is, a drog, mint társadalmi probléma, hogy jelenik
meg? Olvasva a beszámolót, azt képviselőtársammal is látjuk, mintha egy kicsit, vagy
elült ez a dolog, - mert nincs akkora gond, - vagy nem figyelünk rá eléggé. Lakossági
beszélgetéseknél hallani, hogy „jaj hát az már majdnem természetes valami”. Most
nem tudom, hogy szednek vagy nem szednek, vagy isznak vagy nem isznak valakik,
fiatalok, de már lassan úgy van, hogy „persze, hát ott is van, itt is van”. Van-e
Önöknek ebben megfelelő tájékozottságuk? Vélhetően természetesen a válasz az,
hogy hogyne figyelünk rá. De nem ez jön vissza. A társadalom közhangulatában úgy
érezzük, hogy ebben mintha kicsit talán megengedőbb, vagy nincs eszközük a rendőri
állománynak. Főkapitány úr! Azzal együtt is, hogy ezek a kérdések megválaszolásra
kerülnek, a közgyűlésünk bizottsági véleményei, illetve frakciók hozzászólása az
Önök munkáját elismerésben részesíti. Remélem, hogy ez össztársadalmi szinten is
ugyanígy van. Szeretném azért ráirányítani a figyelmet - azzal együtt, hogy látjuk a
vagyoni károk megtérülését, látjuk azt, hogy az intézkedésekben mi történik, csökken
az elkövetési érték - két rendkívül fontos dologra: az idősekkel szembeni elkövetett
bűncselekményekre és ugyanilyen védtelen korosztálynak mondhatjuk a gyermekeket.
Az idősekkel szemben úgy látjuk, hogy az elkövetők általában a fiatalabb
korosztályból kerülnek ki és a fiatal korosztály egymás ellen elkövetett esetei, amik
iskolából hazamenve történnek. Ezekre, az úgynevezett védtelenebb korosztályokra
van-e Önöknek valamiféle kimutatás, statisztika, hozzáállás? Ez az egyik quasi, - úgy
mondom, - vegzálás. A másik, a nagymértékű falopások ügye. Van a megyénknek
olyan vidéke, ahol már iparszerűen történik, csak azért csökkent, mert az erdő is lassan
elfogy. Tudom, hogy quadokat kapott a rendőrség, - van-e tapasztalatuk, segíti-e az
Önök munkáját, van-e állományuk hozzá? Mindenesetre azt tapasztaljuk, hogy nagy
számban, hétvégeken, ünnepnapok estéjén megjelennek traktorok, rozoga teherautók
mennek és mondják, hogy viszik a saját erdőjükből a fát. Kérem Önöket, hogy
aktívabb tevékenységgel, nagyobb létszámmal, határozottabban lépjenek fel a
falopással szemben, látva ugyan, hogy javuló eredmények vannak. De ez jön vissza,
hogy „oh, hát elviszik, ellopják, nem tudjuk megőrizni”. Ezek azok a kérdések,
amelyek még felvetődtek. Ha főkapitány úr megadja a válaszokat, szeretném
bejelenteni, hogy vezérőrnagy úr szól pár percben a közgyűléshez egyrészt, a
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közgyűlés munkájához, másrészt pedig az elmúlt esztendőről az ORFK véleményét is
tolmácsolva. Főkapitány úr! Öné a szó és utána majd vezérőrnagy urat kérem szépen.
Dr. Vereckei Csaba, rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is azt köszönöm,
hogy a szándékainkban és szakmai célkitűzéseinkben most megerősítettek minket,
hiszen azért elég sok kritika éri a mi fellépésünket és sokszor tényleg indokolatlan
zaklatásnak, vagy vegzálásnak élik meg az emberek, amikor megpróbáljuk rajtuk
számon kérni a betartandó szabályokat. Ez különösen a kerékpárosok vonatkozásában
igaz. Valahogy mindenki úgy kezeli, hogy „oh, hát kerékpárral bármit lehet”. Én
nagyon meglepődtem tegnapelőtt elsősorban azon, hogy néha milyen hozzáállás van,
milyen furcsa gondolatok vannak az emberek fejében. Tegnapelőtt volt egy elég
jelentős eseményünk, amikor Csobaj községben sor került egy fegyverhasználatra, ami
egyébként teljesen jogszerű, szakszerű és arányos volt. Ott a helyi közösség is úgy
értékelte, hogy a rendőr mintaszerűen és előírásszerűen tette a dolgát, de gondolhatják,
a teljes megyei vezetés, bűnügyi helyszínelők, nem tudom hány rendőr volt a
helyszínen és akkor azt láttuk, hogy bizony a pár száz méterre lévő kocsmából kijövet
nyugodtan ülnek biciklire és hát elég hogy mondjam, „gyakorlatlannak” tűnő
mozdulatokkal próbáltak hazafelé indulni. Abszolút nem zavarta őket, hogy ott
rendőrök vannak és tényleg „némára” itták magukat és úgy próbáltak biciklizni. Ezt
természetesen rendőri intézkedés követte. Az emberek fejében meg sem fordul az,
hogy esetleg ők ezzel valami szabályt szegtek, vagy hogy itt a rendőröknek valamit
tenni kellene. Hál’Istennek, a kollégáimnak ez egyértelmű volt. Egy másik dolgot
hadd fűzzek már ehhez, hogy érzékeljék, milyen környezetben kell néha dolgoznunk.
Elmondtam a bizottságokban is, de nem bírom azóta sem megemészteni, mióta először
találkoztam ezzel a történettel. Reggeli beszámoltatáson a kollégáim jelentik, hogy az
éjszaka Miskolc belvárosában láttak el szolgálatot és éjfél körül az egyik főútvonalon
az út közepén áll, integet, hadonászik egy polgárunk, amikor látja, hogy közeledik a
járőrautó. Gondolták, hogy bajban van, segítségre szorul. Természetesen azonnal
megálltak, kiszálltak és mondták, hogy „Jó estét, miben segíthetünk?” s erre az volt a
válasz, hogy: „Gyertek … verekedjünk meg!” és ezért megállítja valaki a rendőrautót,
hogy kihívja belőle a rendőröket, hogy na akkor verekedjenek meg. Szóval, milyen
állapotok vannak a fejekben, hogy ha idáig ragadtatja magát valaki és milyen
önuralom kell ahhoz egy rendőrnek, hogy ezek után ne verje meg, - mert valószínű
egy polgár megtenné ezt, - hanem törvényesen és szakszerűen előállítja és eljárás alá
vonja és lehet, hogy súlyos következménye ennek nagyon nem lesz.
Mindenféleképpen, egyébként is kitűzött célunk és feladatunk a kerékpárosok fokozott
ellenőrzése. Ezt folyamatosan végezzük is és remélem, hogy akkor erre most Farkas úr
azt mondja, hogy egy külön akciótervet készítünk. De számomra hangzottak el
különböző fórumokon és jogvédő szervezetektől olyan kérdések is, hogy miért
zaklatjuk mi a kerékpárosokat ilyesmivel. Nem kérdés, hogy zaklatni kell őket, csak
azért örülök ennek a felvetésnek, mert akkor ez azt jelenti, hogy a polgárok többsége
egyetért azzal, hogy nekünk ezt kell tennünk és ez a feladatunk és ezt fogjuk is tenni.
A házalókkal kapcsolatban: régóta próbáljuk erre a figyelmet felhívni. Itt az egyetlen
és legfontosabb eszközünk a bűnmegelőzés. Megpróbáljuk megelőzni, minden
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csatornán és fórumon megpróbáljuk ezeket az információkat terjeszteni. Hadd
büszkélkedjek azzal, hogy amit itt kidolgoztunk közösen a kollégáimmal - az
elektronikus lakossági bűnmegelőzési információs rendszert, hogy minden egyes
települést elérünk internet kapcsolattal - olyan szakmai megítélést nyert, hogy az év
végén az országos főkapitány úr elrendelte valamennyi megyének, hogy vezessék be
hozzánk hasonlóan, és mindenütt át kellett venni ezt a példát. Ezt hatékonyan tudjuk
alkalmazni. Másrészt van egy jelentő rendszerünk, a „robotzsaru” rendszerünkben
ezek az igazoltatások, rendszámok szolgálatot követően minden alkalommal rögzítésre
kerülnek. Illetve van egy általam kialakított helyi gyakorlat, hogy ha már megtörtént a
baj, akkor ezt a lehető leghatékonyabban tudjuk orvosolni. A kapitány urak tudnak
megerősíteni, hogy milyen teherrel jár ez nekik és nekem. Bevezettem azt, hogy
amikor időskorú sérelmére történik egy erőszakos bűncselekmény bárhol a megyében,
amikor ez megtörtént és mi tudomást szerzünk róla, abban az esetben a helyi
rendőrkapitányság vezetője a helyszínről személyesen telefonon tesz nekem jelentést
arról, hogy kik vannak ott, eddig milyen feladatokat láttak el, mik azok, amiket meg
akarnak csinálni, hol tart az ügy feldolgozása. Ebben az esetben mindig tudom azt,
hogy kellő számú erő van a helyszínen, a kellő intenzitással folyik az adatgyűjtés és a
kellő szakszerűséggel folyik a helyszíni munka, hiszen a kapitány úr ott van. Másrészt
pedig ezekre a helyszínekre és ezekre az eseményekre biztos, hogy emlékszik minden
rendőri vezető és össze tudja magában rakni akármikor felkeltik álmából tudja
mondani, hogy az ő területén mikor és hány ilyen esemény történt és abból hányat
derítettünk fel. Ez az egyik legfontosabb prioritás, ami azzal jár, hogy természetesen a
telefonom az elég sokat csörög éjszaka, de végül is ezért kapjuk a fizetésünket.
Nagyon köszönöm azoknak, akik válaszolnak a levelemre és ezeket a gondokat
megosztják velünk, hiszen azt már sokszor kitárgyaltuk és ezzel mindenki egyetért,
hogy a közbiztonság az nemcsak egyedül a rendőrség feladata. Valószínű, hogy
nekünk kell ennek a folyamatnak az élén állnunk szakadatlanul. Ha kell, akkor
különféle praktikákkal, de belerángatni ebbe a játékba a társadalom többi résztvevőjét
is, így az önkormányzatokat is. Innentől kezdve azért a felelősségünk is közös lesz,
majd hogy ha jövőre erről beszélünk, mi azokat a dolgokat fogjuk kezelni, amiről
közösen úgy alkotunk értékítéletet, hogy ezek a fontosak és ezeket kell előrevenni a
sorrendben. Nagyon köszönöm, ezt a segítséget.
A mozgássérült parkolók igénybevételével kapcsolatban szerintem máshol nincs az
országban olyan gyakorlat, mint itt, és elsősorban ez Miskolchoz kötődik és itt
szeretnék főügyész úrnak köszönetet mondani, az Ügyészségnek rendkívül egyértelmű
és támogató hozzáállása ahhoz, hogy ha valaki egy ilyen parkoló helyen vagy egy
rokkant kártyával visszaélve parkol, akkor az nemcsak egy szabálysértés, hogy a
parkolás szabályait megszegte, hanem bizony közokirat hamisítás. Minden esetben
előállításra kerül a gépkocsi vezetője, őt bűnügyi nyilvántartásba vesszük,
gyanúsítottként kihallgatjuk és a Bíróságon kell számot adni a cselekedetéről. Óriási
visszatartó ereje van, rendszeresen tartunk ilyen akciókat, ellenőrzéseket. Viszont azt
hiszem, teljesen megszüntetni képtelenség ezt a jelenséget. De már nagyon tartanak a
megyében ettől a fajta jogkövetkezménytől és futótűzként terjedt a híre annak, hogy
nagyon komoly következményekkel jár ez a magatartás. Polgármester úr! Minden
bizottságban, minden kérdésre őszintén válaszoltam és ez az egyetlen lehetőségem
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arra, hogy ne keveredjek magammal ellentmondásba, illetve, hogy Önök is nyíltan
lássák azt, hogy mi milyen körülmények között, milyen feltételekkel dolgozunk.
Vannak gondjaink, vannak anyagi gondjaink. Nem vagyunk kegyelmi állapotban
ebből a szempontból. De soha, semmilyen szakmai feladat még pénzhiány miatt nem
maradt el. Olyan dolgunk, szinte napról napra, vagy hétről hétre adódik a gazdasági
igazgató kollégámmal és vezető kollégáimmal együtt, hogy rangsorolni kell a
lehetőségeket, vagy a kívánalmakat. Nem mindig jut mindenre pénz, de a szakmai
feladatra és az állomány járandóságára mindig jut, ez soha csorbát nem szenvedett.
Hogy aztán a távlati terveink, vagy egyéb más kiadásaink hogy alakulnak …?
Egyrészt önmérsékletet kell tanúsítanunk, másrészt pedig bízunk abban, hogy ha
elmúlik a gazdasági világválság, ha túlvagyunk a recesszión, ha tényleg ismét olyan
állapotok uralkodnak majd a pénzügyi világban, hogy a lehetőségek kiteljesednek,
akkor mi is bátrabban fogunk tervezni és gondolkodni. Igen, ez napi gondokat jelent és
napi gondokkal küzdünk, de a menedzselés szintjén és nem pedig a szolgálati
feladatok ellátása szintjén, ami azért két külön dolog. A lakosok biztonságérzete:
köszönöm, hogy megerősített abban Kormos úr, hogy fontosnak tartja mindenki.
Részemről nem szakmai botlás vagy tévedés, hogy ezt megpróbálom beépíteni a
mindennapi munkánkba. Sokáig tényleg értetlenül álltunk azelőtt, hogy hiába mondtuk
azt, hogy mi milyen jók vagyunk, nagyon sok hatása nem volt. Illetve volt, csak a
mellett azt mondták, hogy más bajok és gondok is vannak és nem biztos, hogy mindig
a bűnözéssel van a baj. Ha a probléma az emberek fejében, vagy az emberek
lelkivilágában jelentkezik, akkor ott kell megpróbálni meggyógyítani és olyan
eszközökkel, amelyek ezekre hatnak. Megpróbáljuk megkeresni ezeket az eszközöket
a jövőben is. A „Háló” akciósorozat, vagy a „Háló” program kapcsán azt kell
mondjam, hogy gyakorlatilag a bölcsője Borsod-Abaúj-Zemplén megye is. A
kényszerűség szülte ezt is, hiszen a roma gyilkosságsorozat egészen szélsőséges
állapotokat és viszonyokat idézett elő a tavalyi év folyamán. Erre volt egy reakció, ami
aztán más hozadékokat is eredményezett, pozitív eredményeket hozott. A „Háló”
programot most is folytatjuk. Természetesen a létszámhelyzet felmerült, azt hiszem,
Ódor úr részéről, ehhez szorosan hozzátartozik. A feladatokat el tudjuk látni és a
„Hálót” működtetjük túlórából, de ez véges. Egyrészt bármennyi pénzt is biztosítanak,
vannak jogszabályi keretek, amelyek behatárolják. Másrészt az állomány fizikai
tűrőképessége is egy idő után elfogy, ki lehet égni, bele lehet fásulni. Azonnali
reakciónak egy bizonyos probléma kezelésére megfelelő, de tartós hosszú távú
megoldást, megítélésem szerint nem ez ad és ezt nem is lehet éveken keresztül
folytatni, hiszen feléljük saját magunkat, de most eredményesen tudjuk működtetni.
Éppen tábornok úr kérdezte tőlem, hogy ugye a legjobb a bűnmegelőzés az országban?
Igen, ezt szerénytelenség nélkül kell elmondjam, nemcsak a legjobb, hanem szerintem
példa nélkül álló és egyedülálló. Számos szituációban és fórumon hívnak minket,
vesznek át tőlünk kidolgozott praktikákat. A bűnmegelőzési szolgálatot dicséri
elsősorban, hogy mindig találnak olyan forrásokat, pályázati pénzekből,
támogatásokból, amelyek lehetővé teszik, hogy ezt a szakmai feladatot, ilyen magas
színvonalon műveljük, hiszen amikor megtörtént a baj, akkor már nem biztos, hogy
mindig lehet a reparáció eszközével élni. Viszont a megelőzés egyértelműen azt
eredményezheti, hogy az emberek nem esnek áldozatul. Erre a továbbiakban is nagyon
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komoly energiákat kell fektetnünk. Ide kapcsolódik az is, hogy a rendőrök védelme
hogyan valósul meg, a törvények, a jogszabályi környezet és általában az általános
megítélés mennyire áll a rendőrök mögött, mellett, vagy sem. Mindannyiuknak
szeretném megköszönni, - és ezt büszkén hirdetem bárhol az országban, főkapitány
kollégáim között, - hogy minket itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a politika soha
nem bántott. Soha nem voltunk kitéve politikai csatározásoknak és ezt nem győzőm
kellőképpen megköszönni. Úgy érzem, hogy amikor szóba kerültünk, mindig szakmai
dolgok voltak azok, amelyek megvitatásra kerültek és ez a legnagyobb segítség.
Szeretnénk a jövőben is, hogy a mi munkánk kívül essen az aktuális politikai
kérdéseken, hiszen nekünk mindentől függetlenül az emberek biztonságáért és
nyugalmáért kell dolgoznunk. Mondanék egy kellemes példát, visszatérnék a
tegnapelőtti csobaji esetre, amikor lezajlott a helyszínelés, mindenkit megkérdeztünk
és mindenki tisztában volt már azzal, hogy mi is történt, akkor a polgármester úr
odajött és azt mondta az egész település nevében, hogy azóta van nyugalom igazán
ezen a településen, amióta ez a kolléga a körzeti megbízott ott, és ő ha módjában állna,
akkor kitüntetné ezt az embert, mert megérdemli a határozott fellépése és a kiállása
kapcsán. Szinte hihetetlen, hogy egy rendőrünk, egy nagyon kemény törvényes és
abszolút indokolt eszközhöz nyúlt és senki nem bántja, hanem azt mondja, hogy igen,
erre van szükség, ha ilyenek a viszonyok és ilyen a fellépés, akkor a reakciónak is
ennek kell lenni! Ha ezt Önök tényleg így gondolják, akkor komoly lelki támaszt és
komoly lelki muníciót ad a rendőreinknek, még határozottabban és még
következetesebben fognak tudni és fognak merni intézkedni. Ezt nagyon szépen
köszönöm! Az állománytábla feltöltöttségünk elnök úr, jelentem, majdnem 100%-os,
a 2200 főből december 31-i fordulóval durván 50 fő hiányzott. Ez jelenti azt, hogy a
részünkre megállapított szervezeti keret feltöltöttsége milyen. Az elmúlt év
viszontagságainak következtében is sikerült azt elérnünk, hogy mindenki látta és
mindenki számára egyértelmű, hogy komoly gondok is lehetnek és ezek megoldásához
rendőr kell. Az, hogy esetleg ezt a 2200 főt ezt még indokolt növelni vagy sem, már
későbbi politikai, szakmai döntés. Jelenlegi állapotban a feltöltöttségünk jónak
mondható, és egy átlagos fluktuációval tudtuk már az évet zárni és fordulni. A
nagyobb gondot szerintem az állomány összetétele jelenti. Rendkívül fiatal, nagyon
sok helyen tapasztalatlan. Óriási felelősség hárul a parancsnokokra mind a
példamutatás, mind a tanítás, mind pedig az ellenőrzés terén. Ez nekünk nagyon sok
plussz feladatot és plussz energiát visz el, de ez is olyan beruházás, amit egyrészt nem
lehet elkerülni, másik pedig, megtérül a jövőben. A túlóra, - ahogy mondtam, - egy
azonnali megoldás és egy bizonyos kritikus helyzet kezelésére alkalmas eszköz, de a
végtelenségig nem lehet teljesíteni, bármennyi anyagi fedezet is van erre. Elfogy az
időkeret, elfogy az emberi teljesítőképesség, tehát csak pusztán ezzel megoldani a
gondjainkat a jövőre nézve nem lehet. A rendezvénybiztosítások szerintem a
megyében már komoly gondokat egyrészt azért nem okoztak, mert van kellő rutinunk,
van kellő technikánk, felszerelésünk, és emberünk, másrészt pedig, - ahogy azt már
tavaly jeleztem, - átalakítottuk a rendszerünket, a bevetési szolgálatunkat. A központi
egységünket képeztük ki és alakítottuk ki egy quasi csapaterős egységgé, amiből a
vidéki körzeti megbízottakat kivettük, tehát a kistelepülésekről, a vidéki
kapitányságokról most már központi rendezvénybiztosítási feladatokra nekünk
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legalábbis nem kell erőt elvonnunk és elküldenünk. A készenléti rendőrség vidéki
egysége egy fogós, ravasz kérdés, de ebben is őszinte leszek, elnök úr. Nincs ebben
semmi titok. Most úgy állok hozzá, hogy ebből a lehető legtöbbet kell kihoznunk és
erre meg van minden garancia. A parancsnoki állomány és a személyi állomány
kapcsolata kiváló. Papp tábornok úrral az együttműködés zökkenőmentes és minden
támogatást megad. Az én szakmai meggyőződésem az más lett volna, erről igazából
részletekbe menően nem akarok most előadást tartani, de én jobban szerettem volna
azt, ha olyan módon kerül a létszám megerősítésre, ami fölött én diszponálok és én
rendelkezem, de hát ez egy ilyen, nem is tudom, „lokálpatriotizmus”, vagy borsodi
„sovinizmus”. Remélem ezt megértik és elfogadják. Most már az én feladatom, illetve
a mi feladatunk a jelenlegi helyzetből a lehető legtöbbet kihozni. Pontosan ezért
kértem a készenléti rendőrség parancsnokától, hogy egyrészt tegye lehetővé azt, hogy
eljöjjenek az ő vezető munkatársai és a beiktatásukat követően nálunk, az
állománygyűlésen megismerkedtek, bemutatkoztak. Másrészt pedig én kértem erre
felhatalmazást Papp tábornok úrtól. Az itteni egység parancsnoka ezt követően,
minden hónapban nálam, minden kapitányságvezetői értekezleten meghívottként részt
vesz, és ő is szembesül azokkal a problémákkal, amelyek a kapitányságokon
felmerülnek, így közvetlen módon be tudjuk vonni őket a megoldásba. Látok arra
esélyt és garanciát, hogy a lehető legtöbbet fogjuk tudni kihozni ebből az egységből. A
kábítószer bűnözés egy nagyon összetett problémakört fed le, hiszen itt a legnagyobb a
látencia és gyakorlatilag a feljelentés az nulla. Annyi kábítószeres ügy van, ahányat
felderítünk. Attól függően, hogy milyen a felderítés irányultsága, alakul az ügyszám.
Voltak olyan időszakok a korábbi években, amikor látványos diszkó razziákat,
látványos drogos akciókat szerveztünk. Egyrészt szakmai, központi, szakmai
megfontolásból, másrészt a jogállamiság elvárásaiból fakadóan a felderítés iránya
megváltozott. Egyértelmű szakmai feladat lett, nemcsak nálunk, hanem minden
rendőri szervnél, hogy nem a fogyasztókra kell koncentrálni, hanem a dílerekre, a
terjesztőkre, azokra, akik előállítják a drogot, akik behozzák, akik kereskednek vele.
Ez kevesebb ügyszámot jelent, a statisztikában ez visszaesésként mutatkozhat, viszont
egy más jellegű felderítés és egy más jellegű rendőri fellépés, ami szerintem
ugyanolyan eredményes, mert ha a kínálatot tudjuk csökkenteni, akkor ott a kereslet is
megsínyli ezt. Talán valóban elfogadható az a szakmai érv, hogy nem azokat a
fiatalokat juttatjuk bíróságra, vagy terheljük elég komoly büntetőeljárásokkal, akik
egyszer kipróbáltak egy szál cigit, vagy bevettek egy szem tablettát, hanem azokra
koncentrálunk, akik ebből a bűnös tevékenységből rendkívüli hasznot és nagyon
komoly anyagi hátteret biztosítanak maguknak. Itt jön be a kínálat csökkentésen túl, a
kereslettel való foglalkozás, amire maradt a jól bevált módszerünk, a bűnmegelőzés.
Ezért születnek a kiadványaink és ezért vagyunk ott szinte minden iskolában és várunk
további felkérésekre is, mert rendkívül felkészült oktató gárdával és szakember
csapattal rendelkezik a bűnmegelőzési szolgálatunk. Az időskorúak sérelmére
elkövetett bűncselekményekről már szóltam a felderítés kapcsán. Valóban mi is
tapasztaljuk, hogy ebben a bűncselekményi kategóriában nagyon sok a fiatalkorú,
egyre több a fiatalkorú és bizony nagyon durván tudnak fellépni az elkövetés során.
Ezért is értékelődik fel a nevelés, a pedagógusok és a család szerepe. Ezért próbálunk
meg, majdhogynem mindenhová eljutni, de itt nagyon komoly segítségre van
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szükségünk a gyermekvédelmi szervezetek, a pedagógusok és a családok részéről.
Oda kell figyelni egymásra és oda kell figyelni a felnövekvő nemzedékre, mert mi is
abban a sorsban fogunk osztozni, amit majd ők biztosítanak nekünk, ha
megöregszünk. Végül a falopás. Ez évek óta visszatérő kérdés és ebbe azt hiszem mi
soha nem fogunk megfelelni az elvárásoknak, mert valószínű kevesek vagyunk hozzá.
El kell mondjam, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a tulajdoni rendszer átalakulását
követően, szerény becslések szerint is 3000 fő került ki abból a szektorból, akik az
állami gazdaságok, erdészetek, termelőszövetkezetek javait őrizte, gondolok itt
halőrre, vadőrre, mezőőrre, egyebekre. Ez óriási deficit, amit önmagában egy
mozdulattal a rendőrség nem tud átvenni. Mi számos kezdeményezést tettünk,
bevontuk ebbe a munkába a mezőgazdasági hivatalnak az erdészettel foglalkozó
szakigazgatási szervét, eljöttek kapitányságvezetői értekezletre is. Aztán új eszközöket
is adtak a kezünkbe. Sokkal több lehetőség van abban, hogy ha, adott esetben erdészeti
szabálysértés miatt feljelentést teszünk az ellen, aki a saját fáját, vagy akár a legálisan
beszerzett fát is, de, olyan módon termelte ki, vagy használja, hogy ezzel az erdőt
károsítja, mint hogy ha nem tennénk ez ügyben semmit. A polgármesteri válaszlevelek
kapcsán kaptam egy nagyon érdekes csomagot. Az egyik településről visszajött egy
olyan levél, aminek mellékletei voltak. Az egyik melléklet több bírósági végzés volt,
amiben azt nem érti a polgármester úr az adott településen, hogy lehet az, hogy a
rendőrök intézkednek egy fatolvajjal szemben és utána a bíró kiszab neki 40.000,- Ftot és kiadja neki a fát. Több esetben előfordult, hogy annak kerül kiadásra a fa, akitől
mi lefoglaltuk. Ennek nagyon komoly erkölcsi romboló hatása tud lenni, mert azt
látják, hogy csinálhat itt bármit a rendőr, következménye nincs, mert a fát úgyis az
viszi haza, aki ellopta. Tehát van még miben közösen előrelépnünk. Nagy keresztünk a
földrajzi környezetből adódóan és mi kézzel-lábbal harcolunk ez ellen a jelenség ellen,
sok haragost szerezve magunknak. Azt hiszem, hogy az az elismertség, ami ezeken a
beszámolókon követi a munkánkat, minden egyes apró sérelmünket messze orvosolja.
Köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgattak és jelentem befejeztem.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm főkapitány úrnak. Most szeretném
kérni vezérőrnagy urat, Dobozi József urat, hogy néhány percben az ORFK
véleményét, illetve az ő személyes mondatait mondja el, tessék.
Dr. Dobozi József rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány helyettese, a
Köztársasági Őrezred parancsnoka: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim
és Uraim! Azt gondolom, hogy nekem most nagyon népszerű lesz a helyzetem.
Egyrészről azokat az értékítéleteket, amelyek már itt megfogalmazást nyertek,
elsősorban meg tudom erősíteni. Másodsorban persze azért néhány kérdéssel szeretnék
foglalkozni. Engedjék meg, hogy országos főkapitány úr, Dr. Bencze József
altábornagy üdvözletét átadjam Önöknek. Egyben köszönetét is megfogalmazzam,
mind az ő, mind pedig a magam nevében, hogy a mai napon napirendre tűzték a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Számunkra ez rendkívül fontos dolog,
nemcsak a jogalkotói szándék, illetve az írott jog szerint való, hanem egy nagyon
fontos szempont érvényesül, a civil kontroll, amikor a munkánkról véleményt tudnak
mondani. Ennek egy csodálatos formáját ismerhettem meg Borsod-Abaúj-Zemplén
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megyében, azzal, hogy szinte minden bizottság megtárgyalta és részletekbe menően
elemezte a rendőrségnek az ez irányú tevékenységét, a közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót. Azt gondolom, hogy ez nagyon kitűnő példa, amivel elől lehet járni más
közgyűléseknél is. Negyedik alkalommal ebben az évben látogatok különböző megyei
főkapitányságok beszámolójára, de a legalaposabb, legmélyebb vizsgálatát itt láttam a
közbiztonsági helyzetnek. Köszönet ezért Önöknek, köszönet azért, hogy ennyire
támogatják a rendőrség munkáját, hiszen, erről bár még a mai napon nem esett szó, de
láttam a beszámolóban, hogy több, mint 46 millió forint önkormányzati támogatást
kapott a Megyei Rendőr-főkapitányság a kapitányságaikon keresztül, amelyek
elsősorban a feltételek javítását szolgálták, illetve a nagyon hasznos térfigyelő kamera
rendszereknek a kiépítését. Ezért szeretném köszönetemet kifejezni. Szeretném azért is
az együttműködő szerveknek, elsősorban stratégiai együttműködő partnerünknek, a
Polgárőrségnek, mert nagyon-nagyon sokat tesznek annak érdekében, saját idejüket
nem kímélve, hogy a közbiztonság helyzetét javítsák. Nagyon sok mindenről esett szó.
Szó esett a fegyveres biztonsági őrök rendszerbe állításáról. Azt gondolom, az, hogy
több rendőr tudott szolgálatot teljesíteni az elmúlt időszakban, meg is hozta az
eredményét. Csökkent a bűncselekmények száma, javuló felderítési mutatók mellett
tudtunk egy olyan közbiztonsági szolgáltatást nyújtani, amit méltán várnak el tőlünk
az állampolgárok. Itt egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amely ugyan
elhangzott: mi rendőrök nagyon fontos, hogy el tudjuk mondani, azért dolgozunk,
hogy az emberek szubjektív közbiztonság érzete minél jobb legyen. A statisztikai
számok önmagukban, nagyon fontosak, jelzik a tendenciákat, de a legfontosabb az,
amit az állampolgárok éreznek. Borsod megyében ezen a területen azt gondolom, hogy
az elmúlt nehéz év ellenére nagyon szép sikereket értek el a megyei főkapitányság
munkatársai. Nem szeretném elmulasztani azt, hogy megdicsérjem a bűnmegelőzési
tevékenységet. Az országban egyedülálló. Igazából nem is kérdeztem főkapitány úrtól,
hanem véleményt alkottam ebben. Itt olyan praktikák, olyan módszerek kerültek
alkalmazásra, ami az egész országban is példaértékű és jó néhány más rendőri szerv
átvette ezeket a kitűnő ötleteket, amellyel jól lehet szolgálni az emberek
biztonságérzetét. Tisztelt Közgyűlés! Ezek után azt gondolom, hogy nekem mindössze
egy
fontos
feladatom
maradt,
nevezetesen,
hogy
az
Országos
Rendőr-főkapitányság nevében megköszönjem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság 2009. évben végzett kiváló munkáját és jó szívvel ajánljam
Önöknek elfogadásra főkapitány úr beszámolóját. Elnök úr! Jelentem befejezetem.
Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A mai napirendünk első két
pontjának a végéhez érve, arra szeretném kérni a közgyűlés tagjait, aki a főkapitányi
beszámolót a bizottsági ajánlások alapján is és az itt elhangzott kiegészítések alapján,
vezérőrnagy úr ajánlásával együtt elfogadja, az kérem, hogy az igen gomb
megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
beszámolót tudomásul vette.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Főkapitány úr! Köszönöm az anyag
elkészítését. Kapitány uraknak köszönjük a türelmüket és az elmúlt esztendei
munkájukat. Kérem, hogy a Megyei Önkormányzat döntését személyi állományuk felé
legyenek kedvesek közvetíteni. A továbbiakban is jó munkát kívánunk mindannyiunk
érdekében Önöknek és azt reméljük, hogy az elkövetkezendő esztendőben
hasonlóképpen - vannak szép eredmények - lesz egy tartalmas, vitákkal és jó
közlésekkel teli napirendi pontunk. Még egyszer megköszönve a főkapitány úrnak,
vezérőrnagy úrnak a jelenlétet és kapitány uraknak is, minden jót kívánok Önöknek.
Engedjék meg, hogy még egyszer a kitüntetetteknek gratuláljunk, további jó munkát,
jó egészséget kívánjunk.

Harmadik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint rendeletének megalkotása 2009.
évi zárszámadásának elfogadásáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Fekete Tibor könyvvizsgáló urat és
kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló? Nincs. Az írásban elkészített anyag a
közgyűlés tagjai rendelkezésére áll, illetve a bizottsági tárgyalásokon rendelkezésre
állt. Az elmúlt esztendőre vonatkozó beszámoló elkészítésénél engedjék meg, hogy
megjegyezzem, hogy a Megyei Önkormányzatnak hosszú éveken keresztüli pénzügyi
vezetője, Dr. Szemán Ilona, aki még az anyag összeállításában segédkezett, jelenleg
már a nyugdíjas időszakát tölti, ugyanakkor Török István urat köszöntöm, mint a
főosztályunknak a megbízott vezetőjét. Ez az előterjesztés az elmúlt esztendő
munkáját öleli fel, sajnos azt kell mondanom, természetesen hiánnyal, mert az elmúlt
esztendők folyamatosan a feladat és a finanszírozás egymással való gondjával jelentek
meg. Több volt a 2009. évi hiány, amikor elfogadtuk a közgyűlés költségvetését.
Pályázati pénzek hozzákerültek, szigorítások történtek a gazdálkodásban, feladatok
elvégzésében a majd, majd, tehát van benne egy ilyen is. A végső összeg, ez a közel
43 milliárd forintos összeg volt, a rendelet-tervezetünkben szereplően 42,9 milliárd
forint bevétellel és a kiadási oldalon 40,7 milliárd forinttal. (Dr. Szemán Ilonát
köszöntöm szeretettel, akinek helyét a jövőben is örömmel és szeretettel fenntartjuk.)
A kiadás és a bevételnél, ahogy említettem sajnálatos módon forrásokat kellett, külső
forrásokat igénybe vennünk, nem az állami költségvetés és a pályázati rendszerek,
hanem a kötvénykibocsátásunk és a hiteleinknek a forrásait is. Elvégeztük az
intézményfenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatainkat. Minden
intézményvezetőnknek elismeréssel kell adóznunk. A 2009-re vonatkozóan a
közgyűlés bizottságait úgy fogom kérdezni, hogy Ügyrendi és Jogi Bizottságot és a
szakbizottságot fogom mindig megkérdezni adott témaköröknél, mert picit hosszan
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beszéltünk a rendőrségi ügyeknél. Az Egészségügyi Bizottság, a Foglalkoztatási
Vállalkozási Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága,
Oktatási és Sport bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta
előterjesztést és valamennyien elfogadásra ajánlják. Először Lukács Andrástól
Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét kérem.

és
a
az
a
az
az

Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk április 22-i
ülésén tárgyalta a témát, a napirendet. A napirendről két szavazást bonyolítottunk le,
ugyanis felvetődött egy olyan javaslat, hogy a mi bizottságunk tartalmilag ne vizsgálja
az ügyet, hanem elég ha a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból nézi meg.
Erről a kérdésről a bizottságunk 4 igennel és 3 tartózkodás mellett szavazott. (1 fő nem
vett részt a szavazásban) Magát a rendelet-tervezetet 4 igen és 4 nemmel nem
javasolta többségében elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Török Dezső urat kérdezem a szakbizottság
véleményéről.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság április 27-én tárgyalta meg a beszámolót. Elmondhatjuk a
beszámolóról, hogy 2009. évi költségvetés végrehajtása során a hivatalnak és az
önkormányzatnak komoly odafigyelést igényelt az a feladat, hogy kordában tudja
tartani kiadásaikat. A bevételi oldalt említette elnök úr, 42,9 milliárd forinton teljesült,
a kiadási oldal 40,7 milliárd forinton és a kötvény rábocsátás eredményeként azt lehet
mondani, hogy hitelfelvételre nem került sor az önkormányzatnál. Talán a gazdasági
válságnak köszönhetően, nagyon sok bevételünk elmaradt a tervezettől, csak, hogy
egy példát említsek, az eszközértékesítés, tervezett 900 millió forint helyett mindössze
10 millió forinton teljesült. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét nehezítette az a
szocialista kormányzat, ami az ÖNHIKI-ből évekkel ezelőtt kizárta a megyei
önkormányzatokat és azt kell, hogy mondjam, ezzel jelentős bevételtől estünk el.
Nehezítette a tevékenységünket a kormányzat abból a szempontból is, hogy évek óta
folyamatosan csökkennek a normatívák, amelyek folyamatosan alacsonyabb bevételre
kényszerítik önkormányzatunkat. De mindez nem volt elég, itt volt még az ÁFA
változás, amelynek eredményeként ismét többletkiadásunk keletkezett. Mindezektől
függetlenül, a bizottság 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodással elfogadta és elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek a rendelet-tervezetet.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Egyik bizottságunknál nem kapott támogatást,
a másik bizottság, a szakmai bizottság támogatta. Többi bizottságoknál támogatásra
javasolják a rendelet-tervezetet. Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki
képviselőként hozzá kíván szólni, kérdéssel, véleménnyel élve az elmúlt évi
gazdálkodásunkkal kapcsolatos zárszámadáshoz? Amennyiben nem, - ismerve a
könyvvizsgálói beszámolónkat, ismerve a bizottsági véleményeket, a szakmai
bizottság támogatásával, az Ügyrendi és Jogi Bizottság pedig nem támogatta a
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rendelet-tervezetet - arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a 2009. évi zárszámadás
rendelet-tervezetét fogadja el.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 14 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2010. (V. 4.) számú rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2009. évi zárszámadásának elfogadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének végrehajtását
42.904.357 eFt bevétellel,
(1., 3.1. sz. melléklet)
40.738.012 eFt kiadással,
(2-5. sz. melléklet)
1.562.510 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7.sz.melléklet)
132.778 eFt tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7.sz.melléklet)
hagyja jóvá.
2. §
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
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− a megyei intézmények fenntartására,
működtetésére, felhalmozására
(3.2. sz. melléklet)

37.808.698 eFt

− a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített
felújítási kiadások feladatonként, beruházási
feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz.
melléklet)
− a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadásokra
(5. sz. mellékletek)
ebből:
–
–

a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
Hitel és kötvény kamat

498.207 eFt
2.419.876 eFt

11.231 eFt
431.778 eFt

összeggel hagyja jóvá.
3. §
Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a
9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, a vállalkozási
maradvány kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
pénzügyi mérlegét a 6. számú és a 6.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
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6. §
A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a
vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes
kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
7. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadás
elfogadása kapcsán megállapított pénzmaradvány felosztásáról a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló
1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V.5.) rendelet,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.12.) rendelet,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.13.) rendelet,
e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.13.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2009. (IX.15.) rendelet,
g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XI.23.) rendelet.

Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet
módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.
önkormányzati rendeletünk módosítására vonatkozó előterjesztés van a közgyűlés
tagjai előtt. Ha megengedik, először Lukács urat, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
véleményéről, utána Török urat fogom kérdezni a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
véleményéről.
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Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk ismét arra a
kérdésre szavazott először, hogy a rendelet-tervezet megfelel-e a törvényes
előírásoknak. Négyen igennel szavaztak, hárman tartózkodtak a szavazásnál. (1 fő
nem vett részt a szavazásban) Magát a rendelet-tervezetet hasonlóan az előzőhöz, 4
igen és 4 nem mellett nem javasolta elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Engedjék meg, hogy Török Dezsőt, a Pénzügyi
és Gazdálkodási Bizottság vezetőjét kérjem és aztán utána lehet a vita.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A rendelet-tervezet
módosításról a bizottsági ülésen érdemi vita nem alakult ki, a bizottság 7 igen és 2
nem szavazattal a rendelet-tervezet módosítást elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Közbeszerzési
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága, az Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta és
valamennyien támogatásra javasolják a rendelet-tervezetet. A közgyűlés tagjait
kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzáfűznivaló? Nem látok a közgyűlés tagjai részéről
hozzáfűznivalót. A februárban elfogadott költségvetésünk módosításáról szóló
rendelet-tervezet van Önök előtt. Arra kérem a közgyűlés tagjait, hogy akik a 2010.
évi költségvetési rendeletünket 39.753.372 eFt költségvetési bevételi főösszeggel, és
43.424.023 eFt kiadási főösszeggel elfogadják, az igen gomb megnyomásával
jelezzék.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 14 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: 29 igen, 14 nem, nem fogadtuk el ezt a
módosítást. Erre majd visszatérünk, megvizsgáljuk a körülményeket és a
lehetőségeinket.
Ötödik napirend: Javaslat a Hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés
nyilvánosan folytatódik. A Hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázatról van szó. Az előterjesztéssel kapcsolatosan arról
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szeretném Önöket tájékoztatni, hogy új határozati javaslat van, amely szerint az
előterjesztésben szereplő pályázatoknál van olyan pályázat, amely nem felel meg a
kiírásunknak, illetve a jövőbeni feladatoknak, és van olyan pályázó, aki egyébként
megfelelne a feltételeknek, de visszavonta a pályázatát, ilyen értelemben az a javaslat,
hogy a Megyei Önkormányzat ezt a pályázatot, amely a Hejőbábai Otthon betöltésére
vonatkozik, minősítse eredménytelennek. Az előterjesztői módosítás a közgyűlés
tagjainak kiosztásra került. Két bizottságunk tárgyalta, a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság. Először Szabó
Csabának, utána Tamás Barnabásnak adom a szót.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: A bizottsági
ülésen a kinevezésre javasolt személy egyetlen támogató szavazatot sem kapott.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Mi már ezt
tárgyaltuk, hogy Kovács Katalin visszavonta a pályázatát, így 13 egyhangú igen
szavazattal a közgyűlésnek a módosítást javasolja elfogadni, tehát hogy újra ki legyen
írva majd a pályázat.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kinek van
kérdése, véleménye a Hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálásával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor ez a
módosított határozati javaslatunk, amely azt mondja, hogy ezt a pályázatot minősítsük
eredménytelennek, erre vonatkozóan kérem a közgyűlés tisztelt tagjait, hogy
szavazzanak.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint az
előterjesztői módosítás szerinti határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
39/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A hejőbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a hejőbábai BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthon intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az
alábbi döntést hozza:

32

1.

A Közgyűlés a hejőbábai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Otthon intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.

2.

A Közgyűlés felhívja a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy a
hejőbábai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthon
intézményvezetői álláshelyére hirdessen ismételten pályázatot.
Felelős:
Határidő:

Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
azonnal

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés megküldésre került Önök felé.
Igazgató úr hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Bizottságaink közül a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta, szeretném kérdezni elnök asszonyt,
hogy mi a bizottság véleménye?
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta és 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy ki az, aki
kérdéssel, véleménnyel kíván élni? Kormos Dénes képviselő úrnak, frakcióvezető
úrnak adom a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Úgy gondolom, hogy egy olyan szakember
kérte a nyugdíjba vonulását, aki nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közgyűjteményi, múzeumi munkájában meghatározó egyéniség, hanem országosan is,
a múzeumi szakmában egy kiemelkedő szakember. Dr. Veres László két évtizede látja
el a Megyei Múzeumi Igazgatóság vezetését, a múzeum hálózat fejlesztésben, új
kiállítási területek megteremtésében, szakmai utánpótlásban, és ebbe beleértendő a
Miskolci Egyetemen oktatói tevékenysége is. Azt hiszem, hogy mindenképpen olyan
szakemberről van szó, akinek munkáját a frakciónk nevében itt szeretném
megköszönni. Nyilvánvalóan ezt elnök úr is megteszi és kérjük a közgyűlés vezetését,
hogy a Megyei Közgyűlés köszönje meg a munkáját, annál inkább, mert ezért a
tevékenységért korábban „PRO COMITATU” díjban részesítettük. Szeretnénk
megköszönni a korrekt intézését a nyugdíjba vonulásnak a megyei vezetés részéről.
Úgy gondolom, hogy a felmentési idő kialakítása és a feltételek kialakítása annak
megfelelően, ahogy ezt igazgató úr kérte, méltányosan és korrekt módon történt.
Köszönöm.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e még
valaki, aki hozzá kíván szólni? Nem látok másik nevet. A Megyei Önkormányzat
különböző vezetői azt hiszem, ugyanazt tudják elmondani, - pártállásra tekintet nélkül,
- hogy a múzeumban eredményes és jó munka folyt. Igazgató úr 21 évi vezetői
munkával, ebből 19 év kinevezett igazgatói pozíciójával mindannyian úgy gondoljuk,
szép és eredményes életpályát végzett, mint ahogy frakcióvezető úr említette a
kitüntetését is, a munkásságának köszönhetően nyerte el. A mai napon még lesz
olyanról szó, ami szintén a munkájához kapcsolódik. Mindannyiunk nevében, - ami
elhangzott, azt hiszem, tud csatlakozni minden közgyűlési tag, - köszönet illeti
Igazgató urat. Az élet az halad előre, lehet, hogy nem akarjuk tudomásul venni.
Igazgató úr azt mondta, hogy ő természetesen továbbra is a megye kulturális életében
tevékenykedni kíván, de a vezetői pozíciót nem kívánja már betölteni. Ahogy a
határozati javaslatunkban is szerepel, a közgyűlés megköszöni ezt a 36 éves
tevékenységet, amiből több, mint a fele vezetői tevékenység volt. A határozati javaslat
elfogadására tennék javaslatot Önöknek.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 45 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
40/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Múzeumi

Igazgatóság

igazgatója

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A közgyűlés Dr. Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2010. december 29.
napjával felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontját 2010.
április 29. napjában határozza meg, és nevezettet 2010. június 17. napjától
mentesíti a munkavégzés alól.

2.

A közgyűlés megköszöni Dr. Veres Lászlónak a közgyűjteményi munkaterületen
kifejtett 36 éves tevékenységét és 21 éves intézményvezetői munkáját.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. április 29., illetve értelemszerűen

Hetedik napirend: Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2009. évi
ellátásáról, javaslat az aktuális intézkedések megtételére, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok
igénybevételéről szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést két bizottság, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság, illetve Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta, először
Lukács Andrásnak, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének adom a szót.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelettervezetet 4 igennel, 4 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra és a határozati
javaslat kialakításánál ugyanez az arány született, 4 igen és 4 tartózkodás.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
elnökének adom a szót.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
úgy a rendelet-tervezetet, mint a határozati javaslatot 7 igen szavazat és 6 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy kinek van
kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló, akár a rendelethez, akár pedig a határozati
javaslathoz? Amennyiben nincs hozzászólás, engedjék meg, hogy először a rendelettervezetről szavazzunk, amely a 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendeletünk, tehát ez most
épp 12 éves. Erre vonatkozóan a módosítást kérem, szavazzuk először.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal,
12 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott
- a minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2010. (V. 4.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételéről szóló
6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet
módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételéről szóló – 9/2004. (VI. 3.) rendeletével,
10/2005. (VI. 30.) rendeletével, 10/2006. (V. 25.) rendeletével, 9/2007. (V. 31.)
rendeletével, 11/2008. (V. 29.) rendeletével, 20/2008. (XII. 20.) rendeletével, 21/2008.
(XII. 20.) rendeletével, 9/2009. (V. 5.) rendeletével módosított – 6/1998. (V. 1.) Kgy.
számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat által biztosított
a)
b)
c)
d)

otthont nyújtó (általános, különleges, speciális) ellátásra,
utógondozói ellátásra,
A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésére,
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásra

terjed ki.
(2) A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó intézmény ellátási területe
– otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén – a megyei jogú város
területének kivételével – a megyére,
– területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok tekintetében BorsodAbaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,
terjed ki.”
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2. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekvédelmi szakellátás keretében működő intézmény biztosítja az
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont
nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást
más okból igénylők teljes körű ellátását, átmeneti gondozását.”
3. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
4. §
E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába tartozó, gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó intézmény
Intézmény (ellátási forma) neve,
Ellátás típusa
székhelye (telephelye)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
Székhely: Miskolc, Károly u. 12.
Területi Gyermekvédelmi Szakszemélyes gondoskodást nyújtó
szolgálat
gyermekvédelmi szakellátás, területi
Miskolc, Károly u. 12.
gyermekvédelmi szakszolgáltatás,
- gyermekvédelmi szakszolgáltatás
- Megyei Gyermekvédelmi
Szakértői Bizottság
otthont nyújtó, különleges, speciális és
Nevelőszülői hálózat
utógondozói ellátás, átmeneti gondozás

Férőhely
2155

1600

Lakásotthonok

319

Általános lakásotthonok
- Aranyos Lakásotthon
Abaújkér, Sport u. 6.
- Árvácska Lakásotthon
Megyaszó, Diófa u. 21/A.
- Bársonyos Lakásotthon
Novajidrány, Vizsolyi u. 9.
- Berekalja Lakásotthon
Garadna, Petőfi u. 38.
- Fénysugár Lakásotthon
Nagybarca, Külterület 1.

215

-

Forrás Lakásotthon
Megyaszó, Fő u. 7/A.
Gézengúz Lakásotthon
Megyaszó, Iskola u. 3.
Gézengúz Lakásotthon
Miskolc, Fülep J. u. 11.
Gólyahír Lakásotthon
Nagybarca, Külterület 1.
Hétszínvirág Lakásotthon
Felsőzsolca, Vörösmarty u. 6.
Hóvirág Lakásotthon
Megyaszó, Esze T. u. 51.
Indít-6-lak Utógondozói L.otthon
Miskolc, Fülep J. u. 11.
Kastélykert Lakásotthon
Hernádvécse, Béke tér 7/b
Liget Lakásotthon
Hernádvécse, Béke tér 7.

otthont nyújtó, különleges ellátás
(3-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
anya-gyermek együttes elhelyezéssel
különleges és utógondozói ellátás
(0-18-24 évesek részére)
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(3-18 évesek részére)
anya-gyermek együttes elhelyezéssel
különleges és utógondozói ellátás
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
utógondozói ellátás szociális elhelyezésre
váró fiatalok részére
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)

12
12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
6
12
10
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-

Napsugár Lakásotthon
Sajólád, Fráter Gy. u. 39.
- Nefelejcs Lakásotthon
Alsózsolca, Kossuth u. 130.
- Rózsakert Lakásotthon
Hernádvécse, Béke tér 7/c.
- Százszorszép Lakásotthon
Alsózsolca, Alkotmány u. 18.
- TINI Lakásotthon
Miskolc, Fülep J. u. 11.
Különleges lakásotthonok

otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó, különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)
otthont nyújtó ellátás
(6-18 évesek részére)

-

különleges ellátás
(3-18 évesek részére)
különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(3-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges ellátás
(6-18 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás
(6-18-24 évesek részére)
különleges és utógondozói ellátás a
tartósan beteg 3-18-24 évesek részére

Bóbita Különleges Lakásotthon
Girincs, Damjanich u. 20.
- Bóbita Különleges Lakásotthon
Kurityán, Kossuth u. 130.
- Fészek Különleges Lakásotthon
Kurityán, Kossuth u. 130.
- Harmónia Különleges L.otthon
Tornanádaska, Kossuth u. 48.
- Hegyalja Különleges Lakásotthon
Abaújszántó, Dobszai u. 19.
- Hollandház Különleges L.otthon
Tornanádaska, József A. u. 10.
- Katica Különleges Lakásotthon
Girincs, Kossuth u. 58.
- Napraforgó Különleges L.otthon
Kurityán, Petőfi u. 84.
- Napsugár Különleges Lakásotthon
Tornanádaska, Petőfi u. 13.
- Nefelejcs Különleges Lakásotthon
Kurityán, Iskola u. 33.
- Reményház Különleges L.otthon
Tornanádaska, Kossuth u. 16.
- Szivárvány Különleges L.otthon
Miskolc, Fülep J. u. 11.
Gyermekotthonok:

–

Befogadó Otthon
Miskolc, Károly u. 12.

11
12
12
12
104
8
8
8
8
10
10
8
10
8
8
10
8
186

Általános gyermekotthon
-

12

134
otthont nyújtó, különleges, speciális, ellátás
és átmeneti gondozás
(3-18 évesek részére)

Gyermekotthon speciális csoporttal
Alsózsolcai Gyermekotthon
otthont nyújtó, különleges ellátás
Alsózsolca, Kossuth u. 149.
(6-18 évesek részére)
speciális ellátás
Jómadarak speciális csoport
(14-18 éves fiúk részére)

42
92
32
8

39

–
–

Fészek speciális csoport
Gönci Gyermekotthon
Gönc, Kossuth u. 83.
Amadé speciális csoport

Különleges gyermekotthon
- Nagybarcai Átmeneti Otthon
Nagybarca, Külterület 1.
- Nagybarcai Különleges Gy.otthon
Nagybarca, Külterület 1.
Külső férőhelyek
- Külső férőhely
Alsózsolca, Kossuth u. 149.
- Külső férőhely
Gönc, Kossuth u. 83.
- Külső férőhely
Hernádvécse, Béke tér 7.
- Külső férőhely
Miskolc, Fülep J. u. 11.
- Külső férőhely
Miskolc, Hajós u. 58.
- Külső férőhely
Miskolc-Pereces, Kodály u. 96.
- Egyéb külső férőhely
(működési engedély szerint)

speciális ellátás
(14-18 éves fiúk részére)
otthont nyújtó, különleges, és utógondozói ellátás (3-18 éveseknek)
speciális ellátás
(14-18 éves lányok részére)

8
36
8
52

otthont nyújtó különleges ellátás és
átmeneti gondozás a 0-3-6 évesek részére
otthont nyújtó különleges ellátás a 0-3-6
évesek részére

12
40
50

utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére
utógondozói ellátás
18-24 évesek részére

12
10
6
6
6
6
4

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A határozati javaslat elfogadására kérem a
tisztelt jelenlévőket. Akik a határozati javaslatot támogatják, kérem, hogy az igen
gomb megnyomásával jelezzék.
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 1 nem szavazattal,
11 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
41/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a gyermekvédelmi
szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra tárgyú előterjesztést.
A Közgyűlés megállapítja, hogy az ellátás szakmai feltételeinek javításával a Megyei
Önkormányzat eleget tesz a jogszabályban előírt feladatainak, biztosítja a beutalt
gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, különleges, speciális és utógondozói
ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a Gyermekvédelmi Szakértői
Bizottság működtetését.
A Közgyűlés a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai követelményeknek megfelelő
működése érdekében szükséges aktuális feladatokat az alábbiakban határozza meg:
1. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ, illetve telephelyeinek korszerűsítése, felújítása,
működésének energiatakarékossá tétele érdekében szükséges pályázati támogatás
bevonása, pályázaton való részvétel.
2. A gyermekek jogaira figyelemmel a nevelőszülői hálózatban továbbra is biztosítani
kell az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek elhelyezését, ennek érdekében
folytatni szükséges az ideiglenes hatályú elhelyezettek fogadását vállaló
nevelőszülők kijelölését.
3. Törekedni kell a speciális ellátási igényű gyermekek nevelőcsaládban történő
nevelkedésének biztosítására. Gondoskodni szükséges a speciális ellátási igényű
gyermekek nevelésére alkalmas nevelőszülők működési feltételeinek
megteremtéséről. Folytatni kell a speciális hivatásos nevelőszülők kiválasztását,
speciális feladatra történő felkészítését.
4. A hivatásos speciális nevelőszülői férőhelyek kialakításával párhuzamosan
biztosítani kell a hivatásos speciális nevelőszülők (pszichológussal, fejlesztő
pedagógussal) szakemberekkel történő megerősítését.
5. A szakemberek szakmai és mentális támogatása és a képzési kötelezettségük
teljesítése érdekében folytatni szükséges a programok szervezését, kivitelezését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
Lukácsné Juhász Mária intézményvezető
2010. december 31., illetve folyamatos

6. A Közgyűlés a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/E. § (3)
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 179. § (2) bekezdés c)
pontjában foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi
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Központ (Miskolc, Károly u. 12.), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona (Boldogkőváralja, Kossuth Lajos u. 2.) és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona (Tokaj,
Bethlen Gábor u. 36.) letéti számlanyitását engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
az érintett intézmények vezetői
azonnal

7. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a szolgáltatás iránti igény ismeretében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ közreműködésével
mérje fel az átmeneti gondozást nyújtó (átmeneti otthon, helyettes szülői hálózat)
férőhelyek kialakításának és a szolgáltatás igénybevételének feltételeit az
intézmény meglévő humánerőforrásának és kapacitásának hasznosítása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
Lukácsné Juhász Mária intézményvezető
2010. december 31.

Nyolcadik napirend: Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott
utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díj megállapítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta, az
Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelettervezetet 4 igen, 4 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
véleményét kérem Török Dezsőtől, a bizottság elnökétől.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Az előterjesztés, illetve a
rendelet-módosítás arról szól, hogy a napidíjat 320 forintról 330 forintra emeljük meg,
ami havi szinten 9.600-ról 9.900 forintra történő emelést jelent. Bizottságunk 7 igen, 2
tartózkodás és nem szavazat nélkül a rendelet-tervezetet elfogadta és elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tamás Barnabást, a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérem, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 7
igen, 6 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Van-e kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló?
Amennyiben nincs, nem tudom, hogy a tartózkodás, illetve az ellenszavazatok azt
jelentik, hogy kevesellték vagy sokallták az emelést? Lehet, hogy a 10 forint esetén
többe kerül a „leves, mint a hús”. Aki elfogadja ezen rendelet-tervezetünket, kérem az
igen gomb megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal,
12 tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott
- a minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2010. (V. 4.) számú rendelete
a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott
utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díjról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben
foglalt felhatalmazás alapján az utógondozói ellátás intézményi térítési díjáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központban az utógondozói
ellátás intézményi térítési díja
napi 330 Ft, havi 9900 Ft.
2. §
(1) E rendelet 2010. július hó 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2009. (V. 5.) rendelete.
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Kilencedik napirend: Javaslat egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek
alapító okiratának módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
tárgyalta. Először Lukács Andrást, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét kérem, hogy
a bizottság véleményét ismertesse.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen
egybehangzó szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: 14 igen szavazattal
támogattuk a határozati javaslatot.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottságunk
13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Kérdezem azt, hogy kinek
van kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló még a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki a szociális és egészségügyi intézmények alapító okirat módosítását
elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
42/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az irányítása alá tartozó
egyes szociális intézmények és egészségügyi intézetek alapító okiratának módosítására
vonatkozó javaslatot, és az intézmények/intézetek alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
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1.

A Közgyűlés a boldogkőváraljai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Ápoló-Gondozó Otthon 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal és 149/2009.
(XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát akként
módosítja, hogy
a.) az alapító okirat „5. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás”, és
az „5. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”
szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „11. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 13. és 14. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
2.

A Közgyűlés az edelényi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Fogyatékosok Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
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jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal és 149/2009.
(XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát akként
módosítja, hogy
a.) az alapító okirat „6. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) Az „5. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853192 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással”, és
a „6. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) Az „5. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos
szakfeladat:” szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „12. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 14. és 15. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
3.

A Közgyűlés az encsi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek
Ápoló-Gondozó Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal és 149/2009.
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(XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát akként
módosítja, hogy
a.) az alapító okirat „5. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
851956 Módszertani szakirányítás feladatai
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás”, és
az „5. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”
szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „11. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 13. és 14. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
4.

A Közgyűlés a putnoki Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.
ÖNK. határozattal jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK.
határozattal és 149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított
alapító okiratát akként módosítja, hogy
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a.) A „3. Telephelyei:” részben a „Putnok, Táncsics út 38. (Lakóotthon II.)”
szövegrész helyébe „Putnok, Táncsics út 46. (Lakóotthon II.)” szöveg lép.
b.) az alapító okirat „6. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
c.) Az „5. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
526915 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853192 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással”, és
a „6. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
d.) Az „5. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos
szakfeladat:” szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
e.) A „12. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
f.) A 14. és 15. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
5.

A Közgyűlés a sajószentpéteri Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.
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ÖNK. határozattal jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK.
határozattal és 149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított
alapító okiratát akként módosítja, hogy
a.) az alapító okirat „5. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás”, és
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
az „5. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”
szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „11. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 13. és 14. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
6.

A Közgyűlés a sárospataki Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Idősek és Fogyatékosok Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal és 149/2009.
(XII. 17.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát akként
módosítja, hogy
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a.) az alapító okirat „5. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:

tevékenysége:”

a

következő

„890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás”, és
az „5. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”
szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „11. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 13. és 14. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
7.

A Közgyűlés a tokaji Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ÁpolóGondozó Otthona 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal jóváhagyott, az
57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal és 149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.
ÖNK. határozattal módosított alapító okiratát akként módosítja, hogy
a.) az alapító okirat „5. Kiegészítő
szakfeladatszámokkal egészül ki:
„890441 Közcélú foglalkoztatás

tevékenysége:”

a

következő
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890442 Közhasznú foglalkoztatás”
b.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás”, és
az „5. Kiegészítő tevékenység:” részben
− „2009. december 31-ig hatályos szakfeladat:
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
végzett kiegészítő tevékenységek”
− „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”

intézményekben

szövegrész hatályát veszti.
c.) A „4. Alaptevékenysége:” részben a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat:”
szövegrész helyébe „Alaptevékenységi szakfeladat:” szöveg lép.
d.) A „11. Foglalkoztatottak jogviszonya:” részben az „Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.” szövegrész helyébe „Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény (megbízási jogviszony) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény (munkaviszony) az irányadó.” szöveg lép.
e.) A 13. és 14. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
8.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M. ÖNK.
határozattal jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
módosított alapító okiratát akként módosítja, hogy
a.) az alapító okiratban a következő szövegrészek hatályukat vesztik:
a „3. Intézet telephelyei:” részben:
”3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. (műszaki telephely)”,
az „5. Alaptevékenysége:” részben:
„2009. december 31-ig

551414 Üdültetés
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hatályos szakfeladat

551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás
552411 Munkahelyi vendéglátás
751845 Város- és községgazdálkodási
szolgáltatás
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851286 Fogorvosi ellátás
851967
Egészségügyi
ellátás
egyéb
feladatai”,

a „7. Kiegészítő tevékenység:” részben:
„2009. december
hatályos szakfeladat

31-ig 851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
851132 Rehabilitációt, utókezelést és
gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás
851220 Művese kezelés
851143 Krónikus fekvőbeteg-ellátás
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
803317 Egyetemi, főiskolai továbbképzés
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok”,
a „8. Az intézet kisegítő tevékenysége:” részben:
„2009. december
hatályos szakfeladat

31-ig 551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás
701015 Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása
930910 Fürdő és strandszolgáltatás
926029 Máshová nem sorolt
sporttevékenység”, és

a „9. Az intézet vállalkozási tevékenysége:” részben:
„2009. december
hatályos szakfeladat

31-ig 701015 Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása
751959 A költségvetési szervek által végzett
egyéb vállalkozási tevékenységek”

b.) Az alapító okirat 5.,7.,8. és 9. pontjában a „2010. január 1-től hatályos
szakfeladat” szövegrész helyébe „szakfeladat” szöveg lép.
c.) Az alapító okirat a következő szakfeladatszámokkal egészül ki:
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az „5. Alaptevékenysége:” részben:
”8690
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8414
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
860001 Humán- egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
5590
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559099 Egyéb máshová nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”,
a „6. Szakágazati besorolás (TEAOR):” részben:
”8560
Oktatást kiegészítő tevékenység
5590
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8414
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek”,
a „7. Kiegészítő tevékenység:” részben:
”8690
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869036 Vér-, szövet és egyéb kapcsolódó szövetbank
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
8560
Oktatást kiegészítő tevékenység
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”,
a „8. Az intézet kisegítő tevékenysége:” részben:
”702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése”, valamint
a „9. Az intézet vállalkozási tevékenysége:” részben:
TEAOR:
”702
Üzletvezetési tanácsadás”
Szakfeladat:
” 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”.
d.) A 16. és 17. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
9.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákóczi
Ferenc Kórház (Szikszó, Kassai u. 45-49.) 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M. ÖNK.
határozattal jóváhagyott, az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M. ÖNK. határozattal
módosított alapító okiratát akként módosítja, hogy
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a.) az alapító okiratban a következő szövegrészek hatályukat vesztik:
a „3. Intézet telephelyei:” részben:
„3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (a pszichiátriai járóbeteg-gondozás
tekintetében)”
az „5. Alaptevékenysége:” részben:
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:
552411 Munkahelyi vendéglátás
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
851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851912 Anya-, gyermek – és
csecsemővédelem
– A „7.”Kiegészítő tevékenység:” részben
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás
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
- A „8. Az intézet kisegítő tevékenysége:” részben:
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:
552411 Munkahelyi vendéglátás
701015 Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása
930932 Máshová nem sorolt egyéb
szolgáltatás
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– A „9. Az intézet vállalkozási tevékenysége:” részben:
2009. december 31-ig
hatályos szakfeladat:
701015 Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása
751959 A költségvetési szervek által
végzett egyéb vállalkozási tevékenységek”
b.) Az alapító okirat 5., 7., 8. és 9. pontjában a „2010. január 1-től hatályos
szakfeladat” szövegrész helyébe „szakfeladat” szöveg lép.
c.) A 16. és 17. pontokban a „vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/1997. (XI. 14.) Kgy. sz.” szövegrész helyébe a „vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.)
B.A.Z.M.ÖNK.” szöveg lép.
10. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az 1-9. pontban megjelölt költségvetési
szervek alapító okiratának módosításáról szóló jelen határozatot, és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az intézmény vezetője
és a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

11. A Közgyűlés felhívja az érintett intézmények/intézetek vezetőit, hogy a
változásokat Szervezeti és Működési Szabályzatában, és egyéb kapcsolódó
dokumentumaiban vezesse át.
Felelős:

Határidő:

Jónyer Lajosné, mb. intézményvezető
Beik Tibor, intézményvezető
Jónyer Lajosné, intézményvezető
Sike Ildikó, intézményvezető
Hanák Pálné, intézményvezető
Blanár Csilla, intézményvezető
Tóthné Teisz Éva, intézményvezető
Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos
Dr. Tiba Sándor, igazgató-főorvos
2010. május 31.
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Tizedik napirend: Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása van Önök előtt. Az előterjesztést
az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta.
Ismételten Lukács András urat kérem és utána Baricska Jánosnét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 4 igen és 4 nem
mellett nem javasolta elfogadásra.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 7 igen és 3 nem
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy van-e a
határozati javaslattal, illetve az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, vélemény,
hozzáfűznivaló? Nem látok képviselőtársaim részéről jelentkezőt. Arra kérem a
közgyűlés tagjait, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az igen gomb
megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 11 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott a minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
43/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs, Marketing
és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a A KULCS-TOUR
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozta:
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1.

A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs,
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatójának 2010. június 01-től 2014. május 31. napjáig
megválasztja Orosz Gábort (an: …, … sz. alatti lakos).
A javasolt személy a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a
továbbiakban: Gt.) 21. § - 32. § -ban foglaltak szerint ügyvezetőnek választható,
összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

2.

A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs,
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelő bizottsági tagjaivá megválasztja az alábbi személyeket, 2010. június
01-től 2014. május 31. napjáig:
- Farkas László (an.: … sz. alatti lakos)
- Milánkovich Ernő (an: … sz. alatti lakos)
- Demeter Zoltán (an: … sz. alatti lakos)
A javasolt személyek a Gt. 33. § - 39. § -ban foglaltak szerint felügyelő bizottsági
tagnak választhatók, összeférhetetlenség vagy kizáró ok nem áll fenn.

3.

A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs,
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának megválasztja a Hiteles Audit 2000. Kft-t (Cg. Szám: 05-09007200, könyvvizsgálói reg. szám: 001418, székhelye. 3519 Miskolc, Katona J.
u. 7.) személyes közreműködő könyvvizsgáló: Dr. Tóthné Szémán Anna (an.: …,
könyvvizsgáló reg. száma: 001757, lakcíme: …), 2010. június 01-től 2014. május
31 napjáig. A könyvvizsgálói tevékenység ellátásánál a Gt. 40. § - 44. § -ban
foglaltak szerint kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

4.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társaság Alapító Okiratának
módosításával kapcsolatos okirat-szerkesztés, ellenjegyzés és cégbírósági
bejelentés érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc
2010. május 31.

Tizenegyedik napirend: Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság
és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Először Lukács Andrást, az
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Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, utána Török Dezső urat, a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság elnökét kérem, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangúlag
támogatta törvényességi és célszerűségi okból is a javaslatot.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen
egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Van-e a képviselőtársak közül valaki, aki
kérdéssel kíván élni? Nincs. Kérem, aki elfogadja a Fekete és Fedor Könyvvizsgáló
Kft. képviseletében Fekete Tibor könyvvizsgálói feladatokkal történő megbízását egy
esztendőre szólóan, az igen gomb megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
44/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződés
megkötésére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a könyvvizsgálói feladatok
ellátására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói teendők ellátásával a
Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.-t
bízza meg azzal, hogy a könyvvizsgálatot
Fekete Tibor
bejegyzett könyvvizsgáló végzi.
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A megbízás 2010. május 1-től - 2011. április 30-ig, illetve a 2010. évi
költségvetési beszámoló elfogadásáig tart.
A megbízási díj 240 eFt + ÁFA /hó.
2.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1.
pontban foglaltak figyelembe vételével a megbízási szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizenkettedik napirend: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Közbeszerezési Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság és a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottságok
véleményének ismertetését. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét
kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 4 igen és 4
tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: 8 igen és 6 nem szavazattal
fogadtuk el a határozati javaslatot.
Ördög Jakab, a Közbeszerzési Bizottság elnöke: A bizottságunk vita nélkül
megtárgyalta, 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 7 igen és 3
tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 9 igen és 6 tartózkodás mellett
elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A jelentést a bizottság 7
igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 7
igen és 6 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőtársakat, kinek van
kérdés, vélemény a 2009. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatosan? Kormos Dénes
frakcióvezető úr, tessék.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Először is szeretném megköszönni a
vizsgálatot végző szakembereknek a jelentést. Sok tanúságos megállapítás szerepel az
anyagban. Szeretnék visszatérni olyan ügyekre, amelyek teljes mértékben
visszaköszönnek az ellenőrzési jelentés tartalmában. Annak idején, amikor az edelényi
Szociális Otthon vezetői megbízásával kapcsolatosan folytattuk le a vitát, alapvetően
felmerült a szakmai alkalmatlanság kérdése. Ennek ellenére a vezető megbízásra
került. Későbbiek során jeleztük és kérdeztük, hogy ismereteink és tapasztalataink
szerint az intézmény működésében olyan elemek láthatók, amelyek adott esetben
felvetik a törvényesség problémáját, adott esetben maguk után vonhatják akár
büntetőjogi felelősség következményét is. Vizsgálat azt mutatja, hogy ezek a
megjegyzések és problémák, vagy felvetések nem voltak alaptalanok. Ez azt jelenti,
hogy a vezető kiválasztásában, mindenképpen fontos úgy gondolom, - és ilyen
elvárása lehet egy vezetésnek, - hogy egyfajta lojalitás és együttgondolkodás igénye
fogalmazódjon meg a vezetővel szemben, de úgy gondoljuk, hogy továbbra is a
szakmai hozzáértés, az alkalmasság kérdése legalább ennyire, vagy még talán
fontosabb szempontként is megjelenhet. A másik ilyen kérdés, amit érdemes felvetni,
hogy az intézmények működésénél vannak több esetben visszatérő problémák. Ebbe
sorolható pl. Sátoraljaújhely esetében, az ottani szakképző intézménynél, gyakorlatilag
a működéssel kapcsolatos alapvető szabályozottság hiányossága. Ráadásul ezt a fajta
hiányt korábbi vizsgálat is megerősítette. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az
intézmények működésénél időszakonként következő belső ellenőrzési ciklus egy-egy
szakasznak a problémáit tárja fel, de a kettő között van más lehetőség is. Felvetődik a
kérdés, hogy mit csinálnak a szakmai főosztályok. Abban az esetben, ha a közoktatási
intézményhálózat bármelyikében - akár mondhatnánk példaként ezt a sátoraljaújhelyi
intézményt is, - korábban van egy megállapítás szabályozottság és működési
hiányokkal kapcsolatban, nem vagyok benne biztos, hogy meg kell várni a következő
belső ellenőrzési ciklust. Azért van a szakosztály, hogy ebben az esetben
figyelmeztesse a vezetőt, illetve mint, ahogy ezt tennie is kell, úgy gondolom, kellő
segítséget nyújtson abban, hogy a hiányosságot szüntessék meg. Úgy gondolom, hogy
itt valami nem működik kellőképpen, vagy nem kellő hangsúllyal foglalkoznak ezzel a
szakosztályok és azok vezetői, hogy a hivatal, egyébként meglévő belső ellenőrzése az
ilyen jellegű problémákat, - ezt mondtam főjegyző úrnak, - nem kezeli megfelelő
súllyal, magyarán szólva, a rendszer valahogy nem működik jól. Ezért van
problémánk, tartózkodni fogunk a szavazásnál, mert nyilván a megállapítások jó
részben tényeket jelentenek, de tükröznek is valamiféle tendenciát, vagy valamiféle
gyakorlatot. Éppen ezért az előterjesztéssel párhuzamosan tisztelettel kérjük főjegyző
urat, hogy a következő ülésre adjon tájékoztatót a tekintetben, hogy a Megyei
Közgyűlés Hivatala és szakosztályai, a belső ellenőrzésben foglalt tapasztalatok
alapján milyen intézkedést és milyen eljárást foganatosítanak annak érdekében, hogy
az előbb, általam is jelzett problémákkal ne ilyen mértékben találkozzunk, mert
valamiféle kisebb problémák persze mindig lesznek. Köszönöm.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés többi tagjának van-e kérdése,
véleménye, hozzáfűznivalója? Nincs. Tisztelt Frakcióvezető Úr! Az edelényi
intézmény vezetőjével kapcsolatosan elmondom, hogy pontosan a belső ellenőrzés
által föltártan jutottunk arra, - valószínű az Önök kritikája is benne lehetett, - hogy ott
változás történt. Kiderült, hogy ez a tudás nem vezetői tudás volt és ezért történt ott
egy ilyen irányú változás. Az Ön által előbb említett sátoraljaújhelyi intézmény esetére
vonatkozóan, ha megengedi frakcióvezető úr, ha van erre mód és lehetőség, - Ön
ugyan a főjegyző úr irányába jelezte kérését - természetesen még a következő
közgyűlés időpontjáig fogom tájékoztatni, hogy az Ön által felvetett gondokban mi az
ottani intézkedés, illetve mik történtek az eddigiekben már, ami esetleg nem
szerepelhet úgy a leírásban, mint ha kimondottan erről az egy ügyről beszélhetnénk. A
belső ellenőrzés mindannyiunknak fontos dolog, ellenzéknek, vezető frakciónak, mert
nagy intézményhálózattal működik ez a megye. Ha összevonások is történtek akkor is
ott vagyunk a közel 60 intézménynél. Az ÁSZ ellenőrzések, amiket elvégeztek, arra
vannak, hogy felfedezzenek hiányosságokat, ha vannak hiányosságok, vagy felhívják
bizonyos dolgokra a figyelmet. Ezekben rendben voltunk. Ami ide került Önökhöz,
pont azért került ide, hogy tájékoztassuk Önöket arról, figyelemmel vagyunk ezen
intézmények működésére és olyanokat is meg tudunk állapítani, ami nem biztos, hogy
mindig éppen az aktuális intézménynek a jó működését jelzi, hanem figyelmeztetést
tartalmaz. Ahogy hallottuk frakcióvezető úr véleményét, nem lesz támogató a
javaslatuk, ennek ellenére arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a határozati javaslatot
fogadja el a szavazásnál.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 31 igen, 1 nem szavazattal,
13 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
45/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
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1.

A Közgyűlés elfogadja az éves összefoglaló
2009. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.

2.

A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzési jelentésben
megfogalmazott tapasztalatok, javaslatok 2010. évi ellenőrzések lefolytatása
során történő hasznosításáról.

Felelős:
Határidő:

ellenőrzési

jelentést

a

Dr. Kovács János főjegyző
folyamatos, illetőleg 2010. december 31.

Tizenharmadik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén
Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi munkájáról

Megye

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Gál János urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnökét köszöntöm tisztelettel.
Kérdezem van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. Két bizottság tárgyalta a beszámolót,
először az Oktatási és Sport Bizottság és utána a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
véleményét kérném.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk a közalapítvány
2009. évi munkájáról szóló beszámolót 9 igen, 6 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 7 igen és 2
tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót. A beszámoló 4. oldalán egy elég
emblematikus ábra jelenik meg, ami azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt
mintegy 15 évben hogyan alakult ennek az alapítványnak a pályázati pénze, illetve a
kiosztható pénze. Nagyon jól látszik benne, hogy 1999. és 2003. között több, mint 380
millió forint is volt ebben az alapítványban. Viszont azóta, MSZP kormánynak
köszönhetően, mára odajutottunk, hogy 42 millió forint van ebben a pénzben, sőt
2010-ben nulla forint került meghatározásra. Nagyon szomorú ez az esemény, de hát
ezt sikerült elérni ennek a kormányzatnak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ez az előterjesztés sajnálatos módon nem arról
szól, ami volt már a közalapítvány életében, hogy jelentős segítséget tudott adni a
települési önkormányzatoknak, megyei önkormányzat intézményeinek a
fenntartásában, eszközellátásában. Ezért, ami elhangzott, a kuratórium létszáma is
csökkent, formálissá vált a működés. Egy alapítványnál az volna a jó, ha minden
évben tudná az alapítás célját szolgálni. Sajnálatos módon nem így történik. Nem ez az
egy alapproblémánk. De szomorúan kell Önöknek elmondanom, hogy a 2010-re
nemcsak itt nullázódtak az eredmények, hanem az önkormányzati finanszírozás egyéb
helyein is, hiszen a Megyei Önkormányzatnak több, mint 700 millió forinttal kevesebb
a forrása 2010-re, mint 2009-re volt. Ez egy tendenciába illik bele, szomorúan kell
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megállapítanunk. A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy a Közoktatásért Közalapítvány
2009. évi munkájáról kíván-e kérdéssel, véleménnyel élni? Nem látok jelentkezőt. A
kuratóriumi beszámolót megköszönve szavaznánk, kérem az elfogadásról a véleményt.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal,
12 tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott
- a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
46/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2009. évi munkájáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi munkájáról szóló beszámolót, és az
alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
Közalapítvány a beszámolási időszakban pályázati rendszerével segítette a
megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervben (megyei fejlesztési terv) foglalt feladatok megvalósítását.

2.

A Közgyűlés elismeri a kuratórium munkáját, a beszámolót elfogadja, és erről
értesíti a közalapítványt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2010. május 15.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Megköszönve a kuratórium munkáját kívánjuk,
hogy legyen módjuk, lehetőségük nemcsak a kiosztott pénzek utánkövetésével, hanem
újabb forrásoknak a szétosztásával a jövőben működni.
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Tizennegyedik napirend: Javaslat a Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal
kötendő megállapodások jóváhagyására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Szeretném tájékoztatni a közgyűlés tagjait,
hogy a közgyűlésünk üléseire meghívást kapnak a kisebbségi önkormányzatok
képviselői. Itt is szoktak lenni az üléseinken, figyelemmel kísérik. Az önkormányzat
hivatala támogatja a munkájukat akár, ha a felügyeletünkben - épületekre mondom,
hogy felügyeletünkben - lévő épületekben tevékenykednek, akár pedig a megye más
településein, nem Miskolcon tarják fenn az irodáikat. Támogatjuk a működést.
Szomorúsággal kell megállapítani, hogy az alapkoncepcióval volt a gondunk, hiszen
ott kaptak kevés forrást a területi kisebbségi önkormányzati szervezetek. A
működésüket nagyon szolidan tudják ebből fenntartani, nem tudtunk jelentős áttörést
elérni és a Megyei Önkormányzat szűkös anyagi forrásai sem tudtak olyan mértékű
támogatást szavatolni, ami nagyobb arányú tevékenységet engedett volna meg. Most
már hagyományosan, több éve működnek a területi kisebbségi önkormányzatok, 2007.
márciusától. Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság és a Kisebbségi Bizottság tárgyalta. Először az Ügyrendi és
Jogi Bizottság véleményét kérem és utána a közgyűlés tagjainak lesz módjuk kérdést
feltenni.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a Területi
Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyására vonatkozó
határozati javaslatot 8 igen egybehangzó szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Hasonlóképpen
egyhangúlag 10 igen szavazattal támogatta a bizottság a határozati javaslatot.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: 6 igen egybehangzó szavazattal
támogatta és támogatásra ajánlja a testületnek a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy ki az, aki
kérdést, véleményt kíván megfogalmazni a Területi Kisebbségi Önkormányzatok,
illetve a Megyei Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyásával kapcsolatban?
Amennyiben nem kérdeznek, akkor a bizottsági vélemények alapján a támogatást
kérem Önöktől.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 44 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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47/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő
jóváhagyása

megállapodások

A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Területi Kisebbségi
Önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Cigány Kisebbség
Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Német
Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a Borsod - Abaúj - Zemplén
Megyei Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzattal,
a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi
Önkormányzattal a költségvetés tervezése, elfogadása, végrehajtása, valamint az
általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a működés feltételeinek biztosítása
tárgyában kötendő megállapodásokat.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban felsorolt öt területi
kisebbségi önkormányzattal kötendő megállapodásokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizenötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház tovább már nem hasznosítható tárgyi eszközeinek
értékesítéséhez való hozzájárulásra
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, és a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság
véleményét kérem, ott van egy módosító javaslat is.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk módosító
indítvánnyal él az előterjesztéshez. 7 igen és 1 nem szavazattal javasolja bizottságunk,
hogy a közgyűlés a vizitdíj automatákat ne értékesítse. A következő ülésre készüljön
új előterjesztés, amely megvizsgálja valamennyi lehetséges megoldási módot a vizitdíj
automaták hasznosítására és ezt követően foglalkozzon a közgyűlés e napirenddel.
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Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Bizottságunk a kórház
kérésére támogatta az előterjesztést.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk 8
igen, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 7 igen és 3
tartózkodás mellett támogatta a 8 automata értékesítését.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A napirendi ponttal
kapcsolatos véleményeket kérdezem. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor először
az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító javaslatáról teszem fel a szavazást. Aki
támogatja az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezze.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 15 igen, 25 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító
indítványát nem fogadta el.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Többi bizottság véleményének megismerése
után szavazunk a határozati javaslat elfogadásáról. Aki a határozati javaslatot
támogatja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 31 igen, 4 nem szavazattal, 8
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
48/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tovább
már nem hasznosítható tárgyi eszközeinek értékesítése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tovább már nem hasznosítható tárgyi
eszközeinek értékesítéséhez való hozzájárulásról szóló javaslatot és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX.15.) számú rendelet 14. § (6) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház használatában álló 8 darab VDA 80-0046-5 típusú
vizitdíj automata értékesítésre kerüljön a legmagasabb vételi ajánlatot benyújtó
GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Hegyalja
u. 146.) részére, 330.000.-Ft/darab nettó áron.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Csiba Gábort, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosát az értékesítés
lebonyolítására és a szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
2010. május 31.

Tizenhatodik napirend: Javaslat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság véleményezte, kérném Tamás Barnabást, hogy ismertesse
a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 12 egybehangzó
igen szavazattal támogatjuk a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e valakinek
kérdése a Mezőkövesdi Kistérséggel kapcsolatosan? Nincs. Kérem a közgyűlés tagjait,
hogy a határozati javaslat támogatásával tegye meg ezt a kistérségi elképzelést, hogy
támogassuk.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
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határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
49/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatás-tervezési
koncepciója tervezetének véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja össze:
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás koncepciójának tervezete színvonalas,
részletes, jól áttekinthető, és szemléletes anyag, mely alapjaiban eleget tesz a vele
szemben támasztott tartalmi követelményeknek. A megyei szolgáltatástervezési
koncepcióval való viszonyában illeszkedési problémát nem vet fel.
A koncepció bemutatja készítésének jogszabályi hátterét, a Mezőkövesdi Kistérséget,
a társulás létrejöttének szükségességét, a társulás településeit, területét,
lakónépességének alakulását, a térség infrastruktúráját, fejlettségi szintjét, gazdasági és
társadalmi helyzetét, a demográfiai tendenciákat, a foglalkoztatottság jellemzőit.
Részletesen ismerteti a kistérségi társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó
alapellátási feladatokat, a feladatellátás alakulását, módját, az érintett települések
körét, az ellátásban részesülők számát, valamint a biztosított átmeneti elhelyezést
nyújtó, és a tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást. Az egyes
szolgáltatásoknál utal a feladat-ellátási kötelezettségre, a más fenntartók által nyújtott
szolgáltatásokra is.
Szól a koncepció készítése során figyelembe vett alapelvekről, rögzíti az átfogó
célokat, a megoldandó főbb problémákat, az érintett rétegeket, hozzárendelve az
adekvát célokat.
A szociális szolgáltatásokra vonatkozó stratégiát a kistérség erősségeit és
gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyeket sorra vevő SWOT–elemzésre alapozva
két átfogó célra fűzi fel, egyrészt a partnerség és együttműködés megerősítésére a
szektorok között és a lakosság körében, másrészt a szociális szolgáltatások szintjének
fenntartására és fejlesztésére.
Megfogalmazza pontokba szedve a tervezési időszak prioritásait, illetve a szükséges
intézkedéseket, majd vázlatszerűen összegzi a koncepció várható főbb hatásait.
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A koncepciót teljesebbé tenné ugyanakkor, ha településenként is összefoglalná
táblázatos formában az ott nyújtott szociális szolgáltatásokat, megjelölve a társulás
által megszervezetteket, és kitérne
–
a társulás által biztosított ellátások személyi és tárgyi feltételeire, a vonatkozó
előírások teljesülésére, működtetési, finanszírozási feladataira, ütemtervet is
készítve a szolgáltatások biztosítására, valamint
−
az egyes településeken kötelező feladatként elő nem írt szolgáltatásokhoz való
hozzáférés (Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja) biztosításának kérdéskörére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat megküldéséért
azonnal

Tizenhetedik napirend: Javaslat „A képeslap világa” című pályázat benyújtásához
való utólagos hozzájárulás megadására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Előterjesztői módosítást terjesztek elő, amely
szerint a határozati javaslat 2. pontjában megjelölt 3.500.000,- Ft összeg helyett
3.550.000,- Ft összeg szerepeljen. Az előterjesztői módosítás a közgyűlés tagjainak
megküldésre került. Az előterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét,
utána a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk már ismerte az
előterjesztői módosítást, ennek birtokában szavazott és 8 igen egybehangzó szavazattal
támogatja annak elfogadását.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, kinek van
kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló „A képeslap világa” pályázattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, arra kérem Önöket, hogy ezt a pályázati lehetőséget támogassák a
jelzett összeggel.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az előterjesztői módosítással együtt a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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50/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: „A képeslap világa” című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás
megadása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta „A képeslap világa” című
pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot és
az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatok által
fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról szóló 11/2010. (III. 11.)
OKM rendelet alapján meghirdetett szakmai támogatásra. A pályázat címe: „A
képeslap világa”.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a 2010. évi saját
költségvetéséből biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
részére a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt, azaz 3.550.000 Ft-ot.
3. A Közgyűlés vállalja, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően öt évig fenntartja
és üzemelteti.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Tizennyolcadik napirend: Javaslat az „Ózd, Idősek Otthona épületének
korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című
projekt kapcsán felmerült többletköltség biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Fontos akadálymentesítés, illetve
energiaracionalizálási munkálatok folynak Ózd, Idősek Otthona épületének a
korszerűsítésében. A projekt hazai forrástámogatással valósul meg. A projektnek a
kivitelezéséhez viszont plussz források szükségesek, ezért TIOP-os pályázatot
nyújtunk be. Saját forrást kellett hozzátennünk, mert a közbeszerzésnél nem jött
ajánlat és nem akartuk tovább húzni az időt, hanem szerettük volna minél hamarabb a
munkálatokat elvégeztetni. Bizottságaink közül a Foglalkoztatási és Vállalkozási
Bizottság, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta, először Szabó Csabát
kérdezném.
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Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Valóban
támogatta is 10 igen szavazattal a bizottság a határozati javaslatot.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 12 egybehangzó
igen szavazattal támogatja a bizottság.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, van-e kérdés,
vélemény ezzel a pályázattal, illetve most már a kivitelezéssel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, arra kérem Önöket, hogy a határozati javaslat támogatásával
támogassák ezt a beruházást.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
51/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az „Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele,
szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt kapcsán felmerült többletköltség biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „Ózd, Idősek Otthona
épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése” című
projekt kapcsán felmerült többletköltség biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.

A Közgyűlés megállapítja, hogy TIOP-3.4.2-08/1-2008-0028 azonosító számon
„Ózd, Idősek Otthona épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele,
szolgáltatásainak fejlesztése” megnevezésű projekt megvalósításához az
időközbeni ÁFA növekedésből, illetve a nyertes kivitelező vállalási árából
fakadóan 7.131.199.- Ft többletforrás biztosítása szükséges.

2.

A Közgyűlés az 1. pontban foglaltakra tekintettel az „Ózd Idősek Otthona
épületének korszerűsítése, akadálymentessé tétele, szolgáltatásainak fejlesztése”
megnevezésű projekt megvalósítása érdekében 2010. évi költségvetésében a 4.
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számú mellékletének, pályázatok saját forrás fedezete előirányzatának terhére
biztosítja a szükséges forrást, 7.131.199.- Ft összegben.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
60 nap

Tizenkilencedik napirend: Előterjesztés Mezőkeresztes-Csincse-Emőd települések
térségét érintő infrastrukturális hálózat módosításának véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendezési
tervvel kapcsolatos az előterjesztés. Az előterjesztés később, nem a meghívóval került
megküldésre. Az élet ad olyan lehetőséget, hogy a térségben meglévő bányavagyon
hasznosításához a meglévő infrastruktúrát át kellene építeni. Erre vonatkozó kérés
érkezett. Nemcsak mi, hanem sokan véleményezték. Most a Megyei Önkormányzatnak
van módja, lehetősége arra, hogy erről vélemény alkosson. Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tárgyalta az ügyet. Először szeretném Szabó Csaba véleményét kérni.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: 10 igen
szavazattal támogatta a bizottság az előterjesztést.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Emőd városa is, ha jól tudom, támogatja?
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
elnöke: Igen, azt hiszem, hogy mind a három település testülete megtárgyalta és
támogatják.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem, hogy van-e
kérdés, vitatottság? Támogatottságról most lehet nyilatkozni. Akik támogatják, hogy
módosuljon a Megyei Rendezési Terv az előbbi három település környékén
infrastruktúra átépítésben, kérem, hogy az igen gombot nyomják meg.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 42 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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52/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Mezőkeresztes-Csincse-Emőd települések térségét érintő infrastrukturális
hálózat módosításának véleményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Közgyűlése megtárgyalta a Mezőkeresztes-CsincseEmőd települések térségét érintő infrastrukturális hálózat módosításának
véleményezésére készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés egyetért a Mezőkeresztes-Csincse-Emőd települések térségét érintő
infrastrukturális hálózat módosítására irányuló tervezési elképzelésekkel, mely a
jelenleg hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Tervhez képest
– a nevezett települések egyes közigazgatási területére vetítetten – 5 %-nál
nagyobb eltérést jelent, és az alábbi infrastrukturális nyomvonalas hálózati
elemeket érinti:
-

A 80. számú vasúti törzshálózat Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd közötti
szakasza,
a 3306. számú összekötő út Mezőkeresztes-Csincse közötti szakasza,
a Sajószöged-Göd közötti 400 kV-os villamos átviteli hálózat érintett szakasza,
a Detk-Sajószöged II. közötti 200 kV-os villamos átviteli hálózat érintett
szakasza.

2. A Közgyűlés a szakhatóságok és a települési önkormányzatok jóváhagyását
követően kéri az állami főépítészt, hogy a területrendezési hatósági engedélyezési
eljárás döntéséről tájékoztassa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnökét.
3. A jogerős határozat ismeretében – amennyiben szükséges – a módosítások BorsodAbaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata során átvezetésre
kerülnek.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
Iván Zoltán, megyei főépítész
a Közgyűlés véleményének megküldése azonnal, illetve folyamatos
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Huszadik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási
feladatok ellátásáról szóló társulás tevékenységéről, a társulási cél
megvalósulásáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról szóló társulás
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló előterjesztés van a közgyűlés
tagjai előtt. Ezt a döntést, amely megvalósult, az elmúlt évben hozta a Megyei
Közgyűlés az egészségügyi ellátás javítása érdekében. Az Egészségügyi Bizottság, a
szakbizottság tárgyalta meg az előterjesztést, Koleszár úrtól a bizottság véleményét
kérdezem.
Dr. Koleszár Lajos, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Szakbizottságunk a kórház
kérésére támogatta az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A Megyei Kórház helyezett bizonyos
rendeléseket, járóbeteg szakrendeléseket Egerbe. A beindítása egy kicsit nehezen
ment, mert az ÁNTSZ nem tudta, hogy mely irodája - a kistérségi-e vagy a regionális,
- adja-e ki az engedélyt, de megtörtént és működik. Kérdezem a közgyűlés tagjait
kinek van kérdése, véleménye? Koleszár Lajos képviselő úr és Kormos Dénes
képviselő úr kér szót.
Dr. Koleszár Lajos, a közgyűlés tagja: Azt gondolom, ha ugyanezt a kérdést ma
kellene megtárgyalnunk, lehet, hogy másképp döntenénk. Azóta sokat változott a
helyzet, más a szakmai megítélése a dolognak. Tovább változott az egészségügy
struktúrája és talán még az a lelki attitűd is, ami ezt a kérdést körüllengi, megváltozott,
talán még érzelmi dimenzionáltság is nagyságrendben változott. Azt hiszem, úgy
tudjuk támogatni ezt a kérdést, hogy fél év múlva térjünk vissza és tisztelettel
szeretném kérni, hogy ennek a kihelyezett szakrendelési óraszámnak a teljesítményét,
betegforgalmát 6 hónap múlva mutassuk be az Egészségügyi Bizottságnak, hogy
lássuk, a döntésünk helyes volt-e, érdemes volt-e, rentábilis-e, mit hozott és milyen
gondokat jelent. Az indok az volt, hogy Dél-Borsod és a Megyei Kórház ellátási
kötelezettségét egy kicsit kiterjessze Heves megyére is. Azt hiszem, és azt tudom
felajánlani, hogy ha ez valóban reális indok, akkor Dél-Borsod centrumában ott van
egy város, úgy hívják, hogy Mezőkövesd. Mezőkövesden van egy önálló
rendelőintézet, ez a Dél-borsodi régiónak a központja. De tisztelettel jelentem, van ott
egy 45 ágyas Miskolc és Mezőkövesd közös fenntartásában működő kórház is.
Amennyiben ez a szakmaigény releváns, működik, elsősorban itt nekünk, Borsod
megye érdekeit kellene képviselnünk és Borsod megye egészségügyi ellátását és
betegeit. Ha ezt igénylik, akkor 6 hónap múlva tegyük át Mezőkövesdre a rendelést.
Nézzük meg, ma már oly mértékben megváltoztak a körülmények, hogy előre látszik,
a dolog költségvetési szempontból egészen biztos, nem fenntartható, nincs
finanszírozása. Megjegyzem, az ott működő kórház érdekeit is tulajdonképpen zavarja,
zavarhatja a jövőben. Az lenne a kérésünk, javaslatunk, hogy 6 hónap múlva kapjon az
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Egészségügyi Szakbizottság erről egy tájékoztatást és nézzük meg, hogy helyes volt-e
a döntésünk, vagy mindaz, ami ezt körüllengte jobbról, balról, szakmai
alátámasztottság nélkül, politikai indíttatásból, túlhevültségből, vagy kampány
jelleggel, nézzük meg. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kormos Dénes képviselő úrnak adom a szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Helyesnek és támogatandónak tartottuk a
Megyei Kórháznak azt az igényét, amit az ÁNTSZ felé benyújtott, hogy a szakorvosi
ellátás érdekében plussz óraszámokat kér, annak érdekében, hogy a Borsod-AbaújZemplén megyei betegek ellátása megoldató legyen. Ma az is látszik, hogy megindult
a járóbeteg-szakellátások fejlesztése. Elég komoly infrastrukturális fejlesztések
valósulnak meg a térségben, és nyilvánvalóan a települési önkormányzatok
önmagukban a szakorvosi ellátást megoldani nem tudják, kizárólag kórházi
együttműködéssel tud megvalósulni. Egyértelműen látszik, hogy Borsod-AbaújZemplén megye területén komoly igény van ezekre az óraszámokra és a
szakemberekre. Ha jól tudom, az engedélyt úgy kapta meg a kórház, hogy elsősorban a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei betegek ellátása történne meg ezen a területen.
Egyetértve a bizottsági elnök úrnak a javaslatával, mi úgy gondoljuk, hogy ez az
intézkedés csorbította Borsod megyében a betegeknek az esélyeit, az ellátási esélyeit.
Amennyiben valóban, túlnyomó részben a Dél-borsodi betegek veszik igénybe, akkor
ezt meglátjuk, a későbbi, nagyjából fél év múlva történő értékelés ezt megmutatja és
akkor megfelelő alternatívát állíthatunk ezzel szembe. Ma úgy érezzük, hogy inkább
kárára van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő betegeknek, mint hasznára.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Van-e még képviselőtársunk, aki kíván szólni?
Amennyiben nincs, akkor engedjék meg a hozzászólók, - tisztelve minden véleményt,
- nagyon jó, hogy felvettük ezt a napirendi pontok közé, volt itt demagógiára
lehetőség. Amit Önök elmondtak, az nem igaz. Mi csorbult itt? Emberi hozzáállásban
pozitív volt, mert csorbult ott az ellátás. Hiszen volt egy olyan szervezet, nem érdemes
a nevét megtanulni, meg kimondani, aki ott manipulált a kórházzal egy fél évig,
háromnegyedévig, jól lepusztította, utána eltűnt onnan. Koleszár úrnak igaza volt
abban, hogy valóban akkor egy más lelki attitűd volt, hiszen ott mintha nem lett volna
rendben az ellátás. Elmenekültek onnan orvosok, elzavartak onnan sok ápolót.
Bizonyos értelemben működött a szolidaritás és nem gondoltuk azt, hogy mi, a
helyiekkel szemben másokat akarunk előnyben részesíteni. Bizonyos ellátásai a
kórháznak regionális szintűek, tehát semmi mást nem csináltunk, mint egy rendelőt
egy regionális ellátásra. A többiben egyetértünk, amit mondott Koleszár úr, hogy
vizsgáljuk meg fél év múlva, - valószínű már nem mi fogunk itt ülni, vagy nem tudjuk,
hogy mi fogunk-e itt ülni, mert önkormányzati választás nem tudjuk, hogy alakul, - de
arra fogjuk kérni majd a kórházat, hogy számoljon be ennek az évnek a végén, hogy
ha Koleszár úr elfogadja. Lássuk egy gazdasági évnek a végét, a következő
közgyűlésnek számoljon be, és döntsön majd valamikor. De, hogy ezzel nekünk
csorbultak volna az ellátási lehetőségeink oly értelemben, hogy valaki ellátatlanul
maradt volna, valakinek azt kellett volna mondani a sorban „tessék még hátramenni”,
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ezt nem tudom, - ne haragudjon Kormos képviselő úr, - nem tudom elfogadni. Ez jól
hangzik, erre szerintem figyelnek is, mert elég, - bocsánat a szóért, meg ne bántsam a
főigazgató urat, -„rutinos róka” ahhoz, hogy figyeljen, ilyen ne történjen meg, de nem
erről van szó. Egy hónapja működik, nincs is egészen egy hónapja. A mi
szolidaritásunk, ami az Önöké is volt, nemcsak az egyik oldalé. Az egész közgyűlés
azt mondta, hogy figyeljük meg, - és egyetértve Koleszár úr véleményével, - nézzük
meg, nem okoz-e gondot. Mi szolidárisak vagyunk azon a helyen, ahol éppen valami
felelőtlen döntés miatt megroppant az ellátás, és akkor ÁNTSZ-en keresztül
hónapszámra akadályozták a tevékenységet. Oka volt annak, természetesen, hogy hova
helyezték a kérelmet, hol Egerbe, hol pedig Pétervásárára és nem tudták utána
eldönteni, hogy vajon melyik, a kistérségi vagy a regionális ÁNTSZ adhat-e ki
engedélyt. Amit el lehetett követni, mindenki szabotálta ezt a dolgot. Egyet azért
hozzá kell tenni. Az nagyszerű dolog volt Koleszár úr, - akkor a kórház vezetőjeként
járt el, - hogy ne szűnjön meg a belgyógyászat. A miskolci kórházat, illetve a
mezőkövesdi belgyógyászati osztályt senki nem támadta, senki nem akarja annak a
létjogosultságát vitatni. Mi nem mondtuk, hogy „Mezőkövesdiek csak Egerbe
menjetek”. Csak ha arról van szó, oda is el lehet menni. Gondolom az Önök
véleménye is az aggodalmat tükrözi a megyei ellátásért. Kérem főigazgató urat, hogy
december 31. után legyen kedves egy, a működésre, illetve betegszámokra vonatkozó
beszámolót adni. Csiba Gábor főigazgató urat kérdezem, van-e hozzáfűznivalója?
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja: Elnök úr már gyakorlatilag mindent elmondott
ezzel kapcsolatban. Valahogy ez az egész ügylet sok mindenkinek nem tetszett, ezért
tartott egy esztendőn keresztül az engedélyeztetés. Azért azt tudni kell, hogy a
kardiológia szempontjából már 2008. decemberében az ellátást áthelyezték Egerből a
miskolci kórház hatókörébe. Akkor ez egy teljesen logikus lépés volt, hogy ne kelljen
a betegeknek, legalább járóbetegként Miskolcra bejönni, helyezzünk ki oda rendelést.
Ha az ÁNTSZ tényleg a betegellátás érdekét nézte volna, azonnal megadja az
engedélyt, mert ez egy nagyon jó és okos lépés volt. Mindegy, egy éven keresztül ez
az ügylet eltartott, most április 1-jével beindítottuk a rendelést. A mostani forgalom,
tehát az elmúlt két hét forgalma igazolja azt, hogy szükség volt rá. Az valószínű, hogy
az egri kórháztól is veszünk el betegeket, de nagyon sokan jártak az egri kórházba,
pont a dél-borsodi térségből Bogácsról, innen-onnan-amonnan, mert közelebb volt.
Ezáltal vittük közelebb tulajdonképpen a betegeket, a betegekhez az ellátást. Az, hogy
egy kis verseny van a két kórház között, hát legyen, azt hiszem ezzel nem kell olyan
nagyon foglalkozni. Decemberben meglátjuk a végeredményt, akkorra majd
beszámolunk és ki-ki eldöntheti, hogy volt-e értelme. Nem visz el kapacitást a Megyei
Kórháztól, mert a mostani, erre az évre szóló kapacitás-pályázatunkban járóbeteg
órákat kaptunk, többletet. Ennek a többletnek egy részét helyeztük ki Egerbe, tehát
nem arról van szó, hogy a „van”-ból adtunk valamennyit, hanem a „lesz”-ből adtunk
többet, úgyhogy pillanatnyilag ez működik. Nem elhanyagolandó az sem, hogy az egri
kórházból kiszorult szakemberek végzik a munkát, akik ilyen-olyan oknál fogva, de
nem dolgoznak, nem dolgozhatnak az egri kórházban. Ők nem mentek el Egerből,
Eger számára dolgoznak, tehát egyfajta munkahelymegtartó tevékenység is ez, még
akkor is, ha csak összesen 12 ember számára.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaim kérdeznek-e? Nem, akkor a
határozati javaslat elfogadására kérem Önöket.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 2 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
53/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata között járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról szóló
társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között járóbetegszakellátási feladatok ellátásáról szóló társulás tevékenységéről, a társulási cél
megvalósulásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy évente számoljon be a társulás tevékenységéről,
a társulási cél megvalósulásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
2011. április 30.

Huszonegyedik napirend: Tájékoztató az energiaszolgáltatás liberalizációjából
adódó lehetőségekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
intézményhálózatának takarékosabb működése érdekében
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Az anyag megküldésre került a közgyűlés
tagjainak. Bizottsági véleményekből a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság véleményét fogom kérdezni, utána a közgyűlés tagjainak
adok lehetőséget. Először Szabó Csaba úrtól kérdezem a bizottság véleményét.
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Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egyhangú
igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a tájékoztatót.
Bodnár László, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tagja: Bizottságunk 12 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a beszámolót.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjait kérdezem? Tóth József
Sándor képviselő úrnak adom a szót.
Tóth József Sándor, a közgyűlés tagja: Az MSZP frakció megítélése szerint az anyag
összeállítása nagyon jól sikerült, hiszen híven tükrözi azt az egyik nagyon fontos
költségvetési tételnek az átvilágítását, ami jelen pillanatban még azért befolyásolható,
ilyen módon is, erre is kitért az anyag. Rendkívül fontos, hogy készül egy tanulmány
arról, hogy intézménytípusonként fókuszálva milyen megoldási lehetőségek vannak,
akár szolgáltató váltásban, akár pedig energia féle felhasználásában. Úgy gondolom,
hogy ezt a napirendi pontot, ezt a témát egész pontosan, az elkövetkezendő időkben
sem szabad és nem célszerű levenni a napirendről, ezért azt a javaslatot tenném, hogy
a beszámoló elfogadásának az időszakában tárgyalja ezt folyamatosan majd a Megyei
Közgyűlés, elemezve azt, hogy az intézmények és a Megyei Közgyűlés költségvetését
hogyan lehet befolyásolni és intenzívebben gazdálkodni. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Bodnár László képviselőtársunknak adom a
szót.
Bodnár László, a közgyűlés tagja: Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen beszámoló
elkészül, elkészülhetett. Talán ez a legnagyobb eredmény, hogy valóban elkezdtünk
ezzel az üggyel foglalkozni, és egyetértve az előzőekkel, ezt nem szabad abbahagyni.
A beszámoló egyértelműen rávilágít arra, hogy a Megyei Önkormányzatnak túl nagy
mozgástere a piacon nincs abból a szempontból, hogy hol vegyünk gázt, vagy áramot.
Egyértelműen kitűnik az, hogy egyedüli járható út, az alternatív energiák
felhasználása. Arra, hogy az alternatív energiák felhasználásának milyen népgazdaság,
illetve környezetvédelmi hatása van, most nem térnék ki, hanem inkább a gyakorlati
megvalósítás irányába mennék el. Több csatornán kell kezelni ezt a kérdést. Meg kell
nézni elsősorban, - amit meg is tettünk már, - hogy a legnagyobb gáz felhasználó
nálunk a Megyei Kórház és ott hogyan lehetne a földgázt kiváltani alternatív energia,
nevezetesen fa apríték, illetve biomasszával. Egy olyan kérdés merül fel, hogy a
szolgáltatónak, aki jelenleg a hőt szolgáltatja, mikor jár le a szerződése az
önkormányzattal. Ez 2012. december 31.-ét jelent, tehát még most időben vagyunk
ahhoz, hogy az újabb közbeszerzési pályázat kiírásánál figyelembe tudjuk venni azt az
elvárást, hogy a következő szolgáltató, amelyik lehet, hogy a mostani, lehet, hogy egy
másik, hogyan tudja a fűtőművet, illetve a szolgáltatását biomasszára, illetve más
alternatív energiára átállítani. A másik kérdés, amelyik kicsit aprólékosabbnak tűnik
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az, hogy a kisebb településeken lévő intézményeinknél, hogyan lehetne felhasználni az
alternatív energiát. Nekem olyan javaslatom lenne, - hiszen egy kis intézmény egyedül
az alapanyag beszállítást nehezen tudja megvalósítani, - hogy az ottani települési
önkormányzatok vezetőivel, polgármestereivel közösen, quasi egy kisebb konferenciát
kellene összehívni, egyeztetni az elképzeléseket és a szándékokat, ugyanis a fa apríték
tüzelés legnagyobb problematikája a logisztika, hogy hogyan lehet az alapanyagot
összeszedni, hiszen ma már tüzép telepeken, ahol korábban szenet és egyéb
tüzelőanyagot lehetett vásárolni, apríték nincsen. Annak a megszervezése az egyik
legnagyobb feladat. A tüzeléstechnikai berendezések átalakítása az egy egyszerűbbnek
tűnő ügy, hiszen ma már a piacon több helyen lehet kapni készen, úgymond olyan
berendezéseket, amit „csak” le kell telepíteni és átállni a földgázról. Azt javaslom
megfontolás tárgyává tenni az osztályvezető úrnak, hogy egy kisebb konferencia
keretén belül próbáljuk közösen feltárni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne az
alapanyagot megtermelni, összegyűjteni, illetve, ha szükséges, akkor pedig
felvásárolni bizonyos kistérségi szintenként. Még egyszer: csak örülni tudok, hogy
végre elkezdődött a tervezés és talán a következő önkormányzati ciklusban ennek már
a gyakorlati haszna is jelentkezni fog.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársak közül újabb jelentkezőt nem
látok. Fogós kérdés, hiszen egy milliárd forint az az energiaköltség, amit a Megyei
Önkormányzat évenként intézményein keresztül elkölt. Keresni kell a csökkentés
lehetőségeit, illetve az alternatívákat is. Tájékoztatóról lévén szó a tudomásulvételről
szavaznánk. Kérem a közgyűlés tagjait, akik tudomásul veszik a tájékoztatót, az igen
gomb megnyomásával jelezzék.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 39 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 5 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonkettedik napirend: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnál végzett ellenőrzés megállapításairól
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Következő napirendi pontunkban az Állami
Számvevőszék által a Megyei Önkormányzatnál végzett ellenőrzés megállapításairól
szóló anyag van Önök előtt. Összegző megállapítások, következtetések kerültek
kiküldésre. A tájékoztatót az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tárgyalta. Itt engedjék meg, hogy
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tájékoztató lévén a tudomásvételre vonatkozóan, az Ügyrendi és Jogi Bizottságot
mindenképpen kérdezzem.
Nyitrai Tibor, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja: A bizottság 8 egybehangzó
igennel a tudomásulvételt javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Gondolom, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság véleményére volna még szükségünk, Török Dezsőnek, a bizottság elnökének
adom a szót.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egyhangú
igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a tájékoztatót.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Többi bizottságunk is elfogadta a tájékoztatót,
ha megengedik, akkor nem kérdezem végig az elnök urakat, illetve elnök asszonyokat.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kinek van kérdése, véleménye azon
megállapításokkal kapcsolatosan, amelyeket az ÁSZ tett a Megyei Önkormányzat
működésével kapcsolatos ellenőrzése során? Aki az egész anyagot kívánja, tehát a
teljes ellenőrzést, természetesen a hivatalban rendelkezésre áll, vagy annak részét
rendelkezésre tudjuk bocsátani. Az összegzés az itt szerepel. Nem lévén jelentkezés,
arra kérem a közgyűlés tagjait, aki a tájékoztató tudomásulvételét tudja támogatni, az
igen gomb megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 40 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z. M.ÖNK. határozat
módosítására (a Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi
rendszerben történő működtetése című pályázat önrészének növelése)
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ezen napirendi pontunkban egy 2009.
szeptemberi határozatunk módosítására kerülne sor, amennyiben Önök támogatják ezt
az előterjesztést. A Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és múzeumi rendszerben
történő működtetése című - szintén a Regionális Fejlesztési Tanácsnál lévő pályázatunknak a menetéről van szó. Forrásbiztosítás, mint ahogy szokott ez lenni,
szépen indul és aztán menetközben mindig helyt kell állnia a fenntartónak. Ezt a
támogatást taglalja az előterjesztés. Az előterjesztés megküldésre került. Bizottságaink
közül az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a
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Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Először az Ügyrendi és Jogi Bizottság
véleményét kérem.
Nyitrai Tibor, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja: A ma reggeli bizottsági ülésen 9
egybehangzó igennel az előterjesztés elfogadását javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Az előterjesztés arról
szól, hogy 10% önrész helyett, ami annak idején 54 millió forintról szólt, most 15%
önrészt kell vállalnunk, ami most 81 millió forintot eredményez. Bizottságunk 9
egyhangú szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 10 igen
szavazattal egyhangúlag támogattuk a határozati javaslatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Ahogy már szó volt róla, ennek a fejlesztési
programnak a célja az, hogy Veres igazgató úrék, a csodálatos leletek megtalálása után
szeretnék itt is közkinccsé tenni, hogy ne csak Ipolytarnócon legyenek kiállítva.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló? Amennyiben
nincs, határozati javaslatunkban, ahogy említette Török Dezső úr, hogy a 10% helyett
15%, és az előbb jelzett összeg szerint lenne a támogatás. Aki egyetért vele kérem,
hogy az igen gombot nyomja meg.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
54/2010. (IV. 29.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő
működtetése című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása
tárgyában hozott 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Pannon-tenger kiállító
épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben történő működtetése című pályázat
benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása tárgyában hozott 133/2009. (XI.
19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést
hozza:
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A Közgyűlés a Pannon-tenger kiállító épület kialakítása, és a múzeumi rendszerben
történő működtetése című pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás
megadása tárgyában hozott 133/2009. (XI. 19.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a 2010. évi saját
költségvetéséből biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
részére a pályázathoz szükséges 15 %-os önrészt, azaz 81.151.685 Ft-ot.”
Felelős :
Határidő:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Huszonnegyedik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy egy
kicsit formabontó legyek, „Egyebek” napirendi pontot tenném most fel és aztán utána
lenne a zárt ülésünk. „Egyebek” napirendi pontokban van-e a közgyűlés tagjainak
bejelentenivalójuk? Amennyiben nincs, akkor engedjék meg, hogy a közgyűlés
bizottsági elnökeit kérjem majd, amikor véget ért a mai közgyűlésünk, hogy az elnöki
tárgyalóba fáradjanak át a Mecénás alapnak bizonyos részeit megtárgyalni és dönteni.
Már említettem a rendkívüli közgyűlésünkön is, hogy nem június 24-én, hanem július
1-jén lenne a nyári közgyűlésünk, ami után lenne a szabadságunk. Más egyéb
bejelentenivaló van-e a közgyűlés tisztelt tagjainak? Megállapítom, hogy nincs.
Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője a közgyűlés
elnöke felé jelzi, hogy július 1., a köztisztviselők napja, munkaszüneti nap.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Igen, köztisztviselői nap, úgy nem tudunk
közgyűlést lebonyolítani, hogy a közgyűlés hivatalnokai nincsenek jelen, úgyhogy egy
nappal hamarabb, - elnézést kérünk mindenkitől - június 30-án lesz a következő
közgyűlésünk. A nyílt ülésen megtárgyalandóknak a végére értünk. Arra kérem
képviselőtársaimat, hogy néhány percig még maradjon együtt a közgyűlés
határozatképes létszámban. Zárt ülés a vagyonnal kapcsolatos ügyekben elrendelhető.
100 millió forint értékű ÉMÁSZ részvénnyel kapcsolatos az előterjesztésünk.

Huszonötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő 100 millió Ft névértékű ÉMÁSZ Nyrt. részvények
értékesítésére
című előterjesztés tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános ülésen folytatja tovább áprilisi ülését.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A mai ülésünket befejezve,
technikai hibáról szeretném Önöket tájékoztatni a 2010. évi költségvetésnek a
szavazása kapcsán. Nyerges Tibor képviselőtársunk bejelentette, hogy ő szavazott, de
a gépen ez nem jelent meg. Ő menetközben távozott, nem tudjuk a géppel igazolni. Ez
egy olyan gondot vet föl, hogy egy következő közgyűlést össze kell hívnunk, illetve
meg kell néznünk annak a lehetőségét, hogy most erről újból szavazzunk.
Dr. Kovács János főjegyző: Nyerges Tibor elmondta, hogy ő igennel szavazott, de a
gép azt hozta ki, hogy nem szavazott.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaim, egy kis türelmet kérnék
szépen. Technikai szünet. Ennek a szavazásnak nem látom per-pillanat a
megismételhetőségét. Kormos Dénes frakcióvezető úr kér szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Elnök úr! Amennyiben szavazásra kerül a
sor, a frakció támogatja az előterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, egy perc türelmet kérnék szépen.
Hogy tudunk-e újra szavazni, a főjegyző úrtól meg kell, hogy kérdezzem. A
konstruktivitását azt értékelem Frakcióvezető úr. Kérem utána a vélemény
nyilvánításokat. Azt mondja főjegyző úr, nem tudjuk visszaellenőrizni, hogy a
rendszer jól működött-e, de: mivel Nyerges Tibor bejelentette, hogy technikailag nem
működött a rendszerünk, az ő szavazását nem vette figyelembe, ezért azt mondja
főjegyző úr, hogy újra lehet szavaztatni azon napirendi pontról. Amennyiben ezt Önök
ilyen konstruktívan támogatják, akkor arra szeretném tisztelettel kérni a közgyűlés
tagjait, hogy ne kapcsolják még ki a gépeiket. Az előbb említettek szerint a 4.
napirendi pontban - Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet
módosítására - arra szeretném kérni a tisztelt közgyűlés tagjait, aki a 2010. évi
költségvetési rendeletünk módosítását támogatni tudja, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 41 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
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minősített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2010 (V. 4.) rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010 (II.17.) 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 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének bevételi
főösszegét
állapítja meg.

39.753.372 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 2010. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

43.424.023 eFt-ban

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

A megyei intézmények működési,
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felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)
b)

c)

(3)

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:

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

e)

hitel törlesztés

f)

Tartalék
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

37.373.453 eFt

3.560.130 eFt

2.157.590 eFt

9.769 eFt
67.200 eFt
323.081 eFt
250.000 eFt
73.081 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 2.170.651 eFt költségvetési hiány finanszírozása,
valamint a tervezett 1.500.000 eFt összegű kötvény kibocsátása érdekében a
közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.
4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen mindenkinek a korrekt és
konstruktív hozzáállását. Közgyűlés tisztelt tagjainak megköszönve a mai napi
együttműködést, kívánok a nyárra jó pihenést és jó munkát mindenkinek az
elkövetkezendő hetekre, hónapokra. A közgyűlés bizottsági elnökeit, vagy az
elnököket képviselőket arra szeretném kérni, hogy a tárgyalóba jöjjenek. Az ülést
13.28 órakor bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Ódor Ferenc
a közgyűlés elnöke

