Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-527-9/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aros János
Baricska Jánosné
Bíró László
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Farkas Félix
Hoczáné Frankó Anna
Holcman László

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Riz Gábor

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter
Tóth Gábor
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István
Vitális István

Jelen vannak: meghívottak, vendégek.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, 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, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a
Kabinetiroda vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Főosztály vezetője, Ambriskó László, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Pelcz Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály osztályvezetője, Dr.
Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző,
Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai
István hangfelvevő.
A közgyűlés ülése előtt 9.30 órakor Közmeghallgatásra került sor. Ezt követően a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés folytatja munkáját.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm újra a Megyei Közgyűlés
megjelent tagjait, illetve Gál Jánost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
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Közalapítvány elnökét, a kuratórium tagjait, valamint a jelenlévő kedves vendégeinket,
és a sajtó munkatársait.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
sor kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány Kuratóriuma
által adományozott 2010. évi Pedagógiai Díj átadására.
A Közalapítvány Kuratóriuma az alábbi személyeknek adományoz kitüntető
Pedagógiai Díjat:
Óvodai nevelés-oktatás kategóriában Kiss Sándorné,
intézményegység-vezető, a Bükkábrányi Általános Művelődési Központ
igazgatóhelyettese Életmű Díjban részesül. Általános iskolai nevelés-oktatás
kategóriában Turcsányi Béláné, a szentistváni István Király Általános Iskola tanítója,
egyben osztályfőnök, és Petrohai Rózsa, az ózdi Sajóvárkonyi ÁMK
igazgatóhelyettese Pedagógiai Díjban részesülnek. Általános iskolai nevelés-oktatás
kategóriában Dr. Besenyei Zoltánné, a forrói Általános Művelődési Központ
igazgatója Életmű Díjban, valamint Középiskolai nevelés-oktatás kategóriában Kovács
Lóránd Gáborné, a sárospataki Vay Miklós Szakképző Iskola tanára Pedagógiai
Díjban részesül.
(Narrátor a pulpitusról levezeti a díjátadást)
(Dr. Mengyi Roland és Gál János a pulpitus elé megy, és a díjakat átadja.)
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés és a jelenlevők nevében is szeretnék még egyszer gratulálni a
díjazottjainknak. További munkájukhoz sok egészséget, sikert és a megérdemelt
pihenéshez pedig sok-sok évet kívánok még. Köszönjük szépen a munkájukat.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés határozatképes,
mivel a 30 közgyűlési tagból 30 fő van jelen, így az ülést megnyitom. Kérem
szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépeiket és kérek egy újabb jelenléti szavazást.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
30 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy kb. 12.00
órakor, tehát kb. másfél óra múlva ünnepélyes eseményre kerül sor. A Magyar
Cserkész Szövetség II. Cserkészkerületének Elnöksége a Betlehemi Béke lángját adja
át a Díszterem előtti aulában a Közgyűlésnek. Erre az időszakra felfüggesztjük majd
közgyűlésünket.
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A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően most javaslatot teszek a közgyűlés
napirendjére az alábbi kiegészítésekkel, javaslom a „Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága tagjának felmentésére,
illetőleg új tag megválasztására” című előterjesztés felvételét 1. napirendi
pontként, „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Északmagyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsban való képviseletére” című
előterjesztés felvételét a 13. napirendi pontban. „Javaslat aljegyzői állás
betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztés felvételét a 28.
napirendi pontként, „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által végrehajtandó, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó álláshely megszüntetéssel együtt járó - létszámcsökkentésre” című előterjesztés
felvételét a 29. napirendi pontként, illetve „Javaslat a 2011-es év Rákóczi
emlékévvé nyilvánítására” című előterjesztés felvételét a 30. napirendi pontként.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van,
kérem szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról az előbb elmondott módosításokkal együtt.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
133/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága
tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.)
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2011.

évi
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4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelete
megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata elfogadására, valamint a helyben központosított közbeszerzési
rendeletének megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok
átszervezésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók
létszámcsökkentésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságok közgyűlési tagjainak delegálására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat az Archeológiai Kulturális Közalapítvány
módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

alapító

okiratának

12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló
6/2010. (II.17.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Észak-magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanácsban való képviseletére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának elemzése a társas és
egyéni vállalkozók, valamint a magánszemélyek adatai alapján 2007-2010. év
között
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária, az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóságának igazgatója
15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről és a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Tamási Ildikó, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ főigazgatója
16. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról,
intézkedési javaslat a megyében terjedő TBC-s megbetegedések felszámolására
Előterjesztő: Dr. Bodnár Judit, regionális tisztifőorvos ÁNTSZ Északmagyarországi Regionális Intézete
17. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
18. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2010. évi
Intézkedési Tervének végrehajtásáról. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelmi Program 2011. évi Intézkedési Tervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági
társaságokban lévő érdekeltségeiről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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22. Tájékoztató a megyei önkormányzat két intézményében elvégzett, Európai
Uniós ÉMOP-4.2.2.-2009. forrásból támogatott utólagos akadálymentesítés
megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
23. Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményeiben elvégzett hazai forrásból
(LEKI) támogatott beruházások megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
24. Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményében elvégzett TIOP-2.1.3/07/1
számú, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház járóbeteg szakellátás fejlesztését
szolgáló pályázat megvalósulásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. évi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
26. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

lejárt

határidejű

27. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező
kiemelt célokra
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
29. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely megszüntetéssel
együtt járó - létszámcsökkentésre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
30. Javaslat a 2011-es év Rákóczi emlékévvé nyilvánítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
31. Egyebek
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Első napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi
Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került. Mivel az érintettek hozzájárultak a nyilvános üléshez, ezért zárt ülést
nem kell elrendelni.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából
kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A személyes érintettséget az érintettek
bejelentették, és úgy nyilatkoztak, hogy a szavazásban rész kívánnak venni.
Tekintettel arra, hogy bármely közgyűlési tag is tehet javaslatot az érintettek
kizárására, megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot
tenni? Jelentkezőt nem látok. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el.
A Megyei Közgyűlés Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának 2010.
december 15-én érkezett kezdeményezése alapján javaslatot teszek az Egészségügyi
Bizottságban történő személyi változásra, az alábbiak szerint:
Az Egészségügyi Bizottság tagjává Pasztorniczky István közgyűlési tag helyett
javaslom megválasztani Miklós Árpád közgyűlési tagunkat. A javaslattal az érintettek
egyetértettek, Miklós Árpád a bizottság munkájában való részvételt vállalja. Kérem a
képviselőcsoportok tagjait, hogy amennyiben a javaslathoz kérdésük, véleményük van,
azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
134/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága tagjának
felmentése, illetőleg új tag megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága tagjának felmentésére, illetőleg új tag
megválasztására vonatkozó javaslatot, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.

A Közgyűlés Pasztorniczky István közgyűlési tagot felmenti az Egészségügyi
Bizottsági tagsága alól.
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2.

A Közgyűlés az Egészségügyi Bizottság tagjává megválasztja Miklós Árpád
közgyűlési tagot.

Felelős:
Határidő:

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az új tag
megválasztása érinti a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 2. függelékét, amelyben
felsorolásra kerülnek a bizottságok és azok tagjai, így átvezetésre kerül ott ez a
változás.

Második napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.17.) rendelet módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelettel köszöntöm a napirend
tárgyalásánál Fekete Tibor könyvvizsgáló urat. Az előterjesztést véleményezte az
Egészségügyi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, és
az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság is.
Felkérem a bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottságuk véleményét. Kérem
elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot és a rendelet-tervezetet 8 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta, mind a határozati javaslatot, mind pedig a rendelet-tervezetet 7 igen, 1
nem szavazás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
határozati javaslatot, illetve a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 9 igen és 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk mind a rendelettervezetet, mind pedig a határozati javaslatot 14 igen, 2 nem mellett javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottsági ülésünkön a beszámoló kapcsán élénk vita nem alakult ki.
Ennek megfelelően 14 igen és 2 nem szavazattal a bizottság elfogadta a határozati
javaslatot is és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a rendelet-tervezettel együtt.

Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
megtárgyalta az előterjesztést, mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztés fölött rövid véleménycserét alakított ki,
ezt követően 9 igen, és 3 nem szavazat mellett mind a rendelet-tervezetet, mind a
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek
megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni először a napirendhez
kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 24 igen, 5 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2010 (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010 (II.17.) rendelet módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.
(V.4.) számú rendelettel, 12/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelettel, 13/2010.
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(IX.21.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010.
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

(II.17.)

rendelete

1. §
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételét
Pénzmaradvány igénybevételét
Hitelek igénybe vehető mértékét
Kötvénykibocsátás összegét
Mindösszesen
összegben állapítja meg.

43.204.475 eFt
2.027.786 eFt
1.909.731 eFt
1.500.000 eFt
48.641.992 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat
megoszlását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

48.641.992 eFt-ban

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

b)

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

42.581.011 eFt

3.154.248 eFt
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c)

(3)

Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadások (kamat nélkül)
(5. melléklet szerint)

1.984.875 eFt

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
(2.2. melléklet szerint)

11.838 eFt

e)

Kölcsön nyújtás
(2. melléklet szerint)

20.000 eFt

f)

Hitel tőketörlesztés
(2. melléklet szerint)

39.600 eFt

g)

Hitelkamat
(2. melléklet szerint)

530.939 eFt

h)

Tartalék (2. melléklet szerint)
Ebből: általános tartalék
Céltartalék

319.481 eFt
246.400 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 és 5. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.”
3. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, most szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 24 igen, 6 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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135/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
folyamatos

Harmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepciójára
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a közgyűlés valamennyi
bizottsága véleményezte. Ezért kérem a bizottságok elnökeit az előző sorrendben,
hogy a bizottság véleményét mondják el. Először az Egészségügyi Bizottság
véleményét kérdezem.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A javaslatot támogatta az
Egészségügyi Bizottság.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 7 igen és 1 nem
szavazat mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag, 10 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a költségvetési
koncepciót.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 14 igen, 2 nem
szavazat mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a koncepciót.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a 2011. évi koncepciót 12 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 5
igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
koncepciót.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen és 3 nem szavazat mellett javasolja elfogadásra
a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Van jelentkező több is. Elsőként Pasztorniczky István JOBBIK frakcióból,
parancsoljon.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: A bizottságon is felvetettem és itt is
tájékoztatni kívánom a közgyűlést arról, hogy a helyi önkormányzatok nem kötelező
feladatellátását szolgáló intézmények átadásáról, vagy át nem adásáról a választást
követő hat hónapon belül dönthetnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Így igaz.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Feltettem a kérdést, hogy a költségvetési
koncepció tervezésénél figyelembe lett-e véve az, hogy esetlegesen úgy döntenek az
önkormányzatok, hogy átadnak intézményeket. A válasz nem volt. Miután a tegnapi
napon a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat ülést tartott, és olyan döntést hozott, hogy az
egyik ilyen intézményét, méghozzá egy patináns, 100 éves szakközépiskolát le kíván
adni a megyének, ezért ezt jeleztem a bizottságban, kértem azt, hogy a koncepció
térjen ki erre is, hogy ennek milyen pénzügyi következményei vannak, illetve majd a
költségvetés tervezésénél ez legyen figyelembe véve. A bizottság ezt nem fogadta el,
sőt az elnök úr azt mondta, hogy: „Isten őrizz, hogy ezt koncepcionálisan is beállítsuk
a költségvetési koncepcióba.” Márpedig nem dughatjuk a fejünket a homokba. Igenis
fel kell készülni, hogy nem ez lesz esetleg az egyetlen ilyen intézmény, amit a helyi
önkormányzatok le akarnak adni, és ezeket az intézményeket működtetni kell. Még az
is elhangzott ott, hogy esetleg a feladatot átvesszük, de a dolgozókat nem. Ez végképp
elfogadhatatlan, úgyhogy javaslom azzal kiegészíteni a költségvetési koncepciót, hogy
vegye figyelembe a leadandó intézmények gazdálkodási és fenntartási szempontjait is.
Kérem ezzel a javaslattal elfogadni a tervezetet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Csabai Gyula úr.
Csabai Gyula, a közgyűlés tagja: A koncepció bevezetőjében olvashatjuk, hogy
polgári vezetése van az országnak, a megyének, illetve Miskolc városának és hogy ez
új lehetőségeket rejt majd a megye számára. Azt szeretném megkérdezni, hogy miben
nyilvánul ez meg, és hol jelenik meg a koncepcióban?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kisgergely András úr JOBBIK frakcióból.
Kisgergely András, a közgyűlés tagja: A költségvetési koncepcióban olvashatjuk azt,
hogy a központi kormányzat milyen jellegű gazdasági növekedéssel, GDP
növekedéssel és belső fogyasztás bővüléssel számol, amit majd a 2011-es költségvetés
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elkészítésénél a közgyűlés is figyelembe fog venni és ezzel fog számolni. Kérem, hogy
azt is vegyük azért figyelembe, hogy ez lehet, hogy a Dunántúlon és Budapesten így
lesz, vagy Közép-Magyarországon, de általában ezek a pozitív folyamatok kisebb
részben és kicsit hosszabb távon szoktak - a negatív folyamatokkal ellentétben - ebbe a
térségbe, és különösen Borsod megyébe begyűrűzni. A 2011-es költségvetésnek a
tárgyalásánál mindenképpen ezt figyelembe kell venni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a meglátást. Török Dezső
urat kérem.
Török Dezső, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője: Képviselőtársamnak szeretnék
válaszolni a bizottsági ülést illetően. Azt azért látnunk kell, hogy önkormányzatunk 54
intézményt működtet. Egész pontosan úgy hangzott el a mondat, hogy: „Isten ments,
hogy koncepció szintjére emeljük azt, hogy intézményeket akarunk átvenni.” Az egyik
legnagyobb problémánk az, hogy az 54 intézmény miatt van ekkora, - azt mondom,
hogy - kötvénykibocsátásunk, tehát ha még ezt koncepcióba beemeljük, akkor aztán
tényleg sok intézményünk lesz. Képviselőtársam nem tudja, de az elmúlt 12 évben
akárhány intézményt átvettünk, az nekünk még mindig többletfinanszírozásba került.
Arra a mondatra visszatérve, hogy mit veszünk át, úgy hangzott el, hogy: „a
tevékenységet átvesszük, az épületet, az üzemeltetést nem biztos”, dolgozókról nem
beszéltünk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólást nem látok. A
hozzászólások kapcsán szeretnék választ adni sorban. Pasztorniczky úrnak átvétel
kapcsán válaszolva, annyiban kiegészíteném a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságunk elnökét, hogy október 3-tól hat hónap
van arra a városoknak, hogy intézményt átadjanak, nekünk pedig az első
költségvetésünket február 15-éig kell megalkotni. Ez a költségvetési koncepció ez
elveket, menetrendet tud tartalmazni, nyilván a számsorokat egy koncepcióba nem
tudjuk betenni, ám a koncepcióhoz képest a február 15-ei költségvetés nyilván
változtat annyiban, ami menetközben bennünket kihívásként ér, ilyenek lehetnek
intézményi átadások is. Természetesen felkészülünk erre és informálisan próbálunk
tudomást szerezni arról, hogy mely város hogyan gondolkodik ebben a kérdésben, de
egyetértek abban a frakcióvezető úrral, hogy koncepcionálisan, - hiszen az egy
koncepció, - nem kezelhetjük úgy, hogy minden város minden intézményét
megpróbáljuk átvenni magunkra, hiszen ez jellemzően finanszírozási kérdés.
Ugyanakkor természetesen intézményszervezési feladatokat is jelent, amelyet nekünk
szintén a saját, most meglévő 54 intézményünknél is át kell gondolni. Odafigyelünk
erre, de nyilván koncepciót, vagy legalábbis gyakorlatot nem kívánunk ebben a
kérdésben teremteni. Csabai Gyula Úr! Hadd mondjak előnyeit annak, hogy polgári
vezetése van az országnak hál’Istennek, a megyének és a városnak is. Csak példa
szinten: reméljük, hogy nem lesz az, hogy az ország vezetése az önkormányzatokat
továbbra is ugyanúgy ellehetetleníti az intézkedéseivel, ahogy eddig tette, ezért ezt
már nagy előnyként próbáljuk figyelembe venni. Természetesen ez nemcsak a 2011.
évi, hanem az ezt követő költségvetéseinket remélhetőleg érinti. De ami még
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fontosabb, Miskolc város vezetése. Számos olyan terület van, ahol duplikátumok
vannak a működésünkben, amelyet nekünk össze kell tudnunk hangolni és ez költség.
Tehát kiadáscsökkentést jelent majd a mi oldalunkon, ennek a feltérképezése is most
zajlik, néhány területet már sikerült felderíteni és a tárgyalások megkezdése előtt
állunk Miskolc városával. Arról nem is beszélve, hogy több száz milliós perek voltak
eddig folyamatban a megye és a város között, amelyek azért nem kerültek lezárásra,
mert nem sikerült megfelelő hangon tárgyalni egymással. Ezeket az előnyöket
kívánom használni a megye érdekében, tehát ezekre az előnyökre gondoltunk
együttműködés szinten. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Pasztorniczky István úr.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Elnök úr! Ha jól tudom, van módom
reflektálni a válaszára. Azt javaslom és kérem, hogy erről a módosító indítványról
szavazzunk, mely szerint egy mondat erejéig emeljük be a költségvetési koncepcióba
azt, hogy a helyi önkormányzatok által leadott intézmények működtetését a Megyei
Önkormányzat átveszi. Ez törvényi kötelezettség természetesen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a felvetést, ám azt
gondolom, hogy az elmondottak alapján egyértelmű mindenki számára, hogy ez ennél
annyival bonyolultabb, hogy ne támogassa az előterjesztő ezt a módosító indítványt.
Szavazást tartunk róla, ezért kérem a közgyűlést, a vita lezárását követően, hogy az
előterjesztő támogatása hiányában szavazzunk erről a módosító indítványról most.

Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 8 igen, 18 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett Pasztorniczky István
közgyűlési tag módosító indítványát nem
fogadta el.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Most pedig kérem szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó egy határozati javaslatunkról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 20 igen, 9 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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136/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciója

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja a 2011. évre
szóló költségvetési koncepciót, valamint a 2012-2013. évekre készített költségvetési
irányelveket.

A Közgyűlés a 2011. évi részletes költségvetés elkészítésére vonatkozóan - a jelen
határozat alapját képező előterjesztésben foglaltakra figyelemmel - az alábbiak
betartását rendeli el:
1. A költségvetési saját bevételek tervezésénél körültekintően kell eljárni,
növelésére törekedni kell. A hátralékok mérséklésével is segíteni kell a
gazdálkodást.
2. A meglévő forrásokat hazai és uniós pályázati lehetőségek kihasználásával is
növelni kell.
3. A meglévő intézmények működtetéséről,
fenntartásáról gondoskodni kell.

zavartalan

feladatellátásáról,

4. Szakmai célok és feladatok megvalósításánál a működési költség
csökkentésének lehetőségét is keresni kell. Keresni kell a több intézmény által
közösen ellátható feladatokat, szervezési intézkedésekkel a meglévő
erőforrások jobb kihasználására kell törekedni.
5. A beruházási, felújítási feladatoknál az elfogadott fejlesztési koncepcióval
összhangban a működési költségek csökkentését, és az akadálymentes
közlekedés feltételeinek megteremtését kell szem előtt tartani.
6. A megyei érdekek érvényesítését szolgáló egyéb feladatoknál szinten tartással
kell számolni, növelve a térségi kapcsolatokat, információcserét.
7. A költségvetési hiányt a hitelképesség szem előtt tartásával kell megtervezni, és
keresni kell a csökkentés lehetőségét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen
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Negyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelete megalkotására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A rendelet kapcsán, - mely a közgyűlés
tagjainak utólag megküldésre került, - előterjesztői módosítást teszek, amely szerint a
rendelet-tervezet XXVIII. Fejezet Záró rendelkezések című részében az
56. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépne: „E rendelet 54. §-a 2011.
január 1-jén lép hatályba.”
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító
indítványt tett az előterjesztéshez, amely alapján a rendelet-tervezet 1. §-át az alábbi
(9) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: „(9) A megyei önkormányzat elektronikus
levélcíme: onkormanyzat@baz.hu” A módosítást nem javaslom. Kialakult rendszere
van a megyei önkormányzat és szervei elektronikus levelezésének.
A rendelet-tervezet 35. §-át az alábbi szövegre javasolja módosítani: A közgyűlési
tagot az önkormányzati rendeletben szabályozott tiszteletdíj, természetbeni juttatás
illeti meg, és jogosult a közgyűlés munkájában való részvétele miatt kiesett jövedelem
megtérítésére. A módosítást előterjesztőként nem javaslom, mivel kialakult
szabályozás és gyakorlat van a kiesett jövedelem megtérítésére. Előterjesztői
véleményem szerint ennek az SZMSZ-ben nem kell megjelennie.
Pasztorniczky úr következő módosító indítványa a rendelet-tervezet 37. §-át érinti, a
(7)-(8) bekezdéseket javasolja kiegészíteni: „(7) A megyei önkormányzat a
képviselőcsoportok üléseinek megtartásához a Megyeházán helyiséget biztosít. (8) A
megyei önkormányzat a képviselőcsoport vezetőjének munkája elvégzéséhez a
Megyeháza épületében telefon- és Internet csatlakozással ellátott, fűtött, zárható,
bútorozott irodahelyiséget bocsát a képviselőcsoport működésének idejéig annak
kizárólagos rendelkezésére.” A módosítást szintén nem javaslom, élő és jól működő
gyakorlat van a képviselőcsoportok számára üléseik megtartásához a helyiség
biztosítására. A (8) bekezdésben foglaltak teljesítését egyelőre nem támogatom,
tekintettel arra, hogy egy kiforratlan helyzet előtt állunk, a kormányhivatal elhelyezése
a következő hetek-hónapok témája lesz és ezt követően lehet átgondolni az
elhelyezési, illetve iroda kérdéseket.
Következő módosítási javaslata: a „Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság” elnevezését rövidíteni javasolja az alábbiak
szerint: „Pénzügyi, Közbeszerzési, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság”. A
módosítás elfogadását nem javaslom, tekintve, hogy a bizottságok elnevezéséről e
hónapban döntött már a közgyűlés.
Az 5-ös módosítási indítványa a 2. függelék vonatkozásában: a bizottságok tagjainak
felsorolásánál javasolja a bizottság elnökének elérhetőségeit megadni, telefon, e-mail
cím és postacím. A módosítást nem támogatom. A személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a szerint
személyes adat csak az érintett hozzájárulásával kezelhető.
Több módosító indítvány nem érkezett, ugyanakkor mindegyik bizottságunk
véleményezte a javaslatot, ezért kérem a bizottságok elnökeit a bizottságuk
véleményének ismertetésére, elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
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Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság
támogatásról biztosította az előterjesztést.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztést 7 igen és
1 nem szavazat mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A hétfői napon a
bizottság a tervezetet megvitatta. Pasztorniczky úrnak a felvetéseit akkor elfogadtuk
gyakorlatilag, de 10 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a bizottság
még ebben a formában is.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság a
módosító indítványokat elfogadta, ám az előterjesztő azokat nem támogatta, ezt a
későbbi szavazás kedvéért mondom. Oktatási és Sport Bizottságot kérem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 13 igen, 2 nem mellett
javasoljuk elfogadásra az SZMSZ-t.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottsági ülésünkön felvetődött egy albizottságnak a létrehozása,
aztán menetközben a többség nem támogatta az albizottság létrehozását most, azt
mondta, hogy egy kicsit kimunkáltabban kellene talán hozzáállni. Valóban rengeteg
olyan feladata van a bizottságnak, amit egyik bizottsági tagunk úgy gondolta, hogy
albizottságban kellene elvégezni. Ezek után döntöttünk a határozati javaslatról, 10 igen
és 1 nem szavazattal a bizottság az eredeti határozati javaslatot és SZMSZ módosítást
elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet 8 igennel
egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelet-tervezetet 7 igen, és 5 nem mellett javasolja
elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Most kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben bizottsági véleményeken túl kérdésük, vagy
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Jelentkezőt látok, Pasztorniczky
István úr.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: A 37. § (8) bekezdésre, tehát az
irodahelyiségre vonatkozó indítványomat visszavonom, elfogadom, amit Elnök úr
mondott. Az elektronikus levélcímmel kapcsolatban viszont én szükségszerűnek
tartanám, hogy megjelenjen ez. Ma már minden intézmény, cég és közigazgatási
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intézmény is rendelkezik elektronikus levélcímmel, úgyhogy szerintem fontos lenne,
majd eldöntik, hogy támogatják-e, vagy sem. A bizottság megnevezésére vonatkozóan
pedig csak gyakorlati szempont lenne, hogy egy kimondhatatlan nevű bizottság helyett
egy rövidebb, talán használhatóbb bizottság lennénk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Miklós Árpád urat kérem.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetője: Nem azért kértem szót, hogy zúgolódjak,
hogy Pasztorniczky István javaslatai közül egy sem talált halló fülekre, hanem azért,
mert az egyeztetést nem tartom igazinak. Tegnap 13.00 órára meg voltak hívva a
frakcióvezetők, hogy egyeztessenek ezekről a pontokról és egy kész anyagot kaptunk.
Az egyeztetés az úgy történt, hogy Török Dezső úrral elbeszélgettünk kettesben.
Nagyon jól sikerült ez az elbeszélgetés, de az egyeztetésnek nem ilyennek kellett volna
lennie, hanem még az elkészülte előtt összeülni és akkor megbeszélni a dolgokat és
utána elküldeni az egész anyagot. Ezt kifogásolom, hogy egyeztetés akkor nem történt,
amikor még nem volt kész ez az anyag.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Értem. Vécsi István úr.
Vécsi István, a közgyűlés tagja: Azt gondolom, hogy nem járok messze az igazságtól,
hogy ha azt mondom, hogy a magyar családok többségének legfontosabb és
legégetőbb kérdése az, hogy van-e munkahely, vagy nincs munkahely. Azt gondolom,
hogy a Megyei Közgyűlésnek a meglévő eszközeinkkel segíteni kell ezeket a
családokat, és tegnap én javasoltam a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságon azt, hogy az SZMSZ által biztosított
albizottságot hozzunk létre, amely a foglalkoztatással foglalkozik. Hisz ennek a
bizottságnak 37 pontban van megfogalmazva a feladatköre, míg más bizottságokban 34, maximum 5 pontban fogalmazza meg az SZMSZ a feladatokat. Ezért egy kicsit
továbblépnék, és azt javasolnám a tisztelt Közgyűlésnek, hogy fontoljuk meg, és hasonlóan, mint a korábbi SZMSZ-ben, már volt és működött foglalkoztatási
bizottság, - hozzunk létre egy foglalkoztatási és munkaügyi bizottságot, hogy
kiemelten tudjunk ezzel a kérdéssel együtt valamennyien foglalkozni. Nem mindegy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosai számára, hogy miként alakul a megyében ez a
kérdés. Nem mindegy, hogy a tapasztalatokat le tudjuk-e szűrni és ezáltal segíteni
tudjuk ezt a területet. Talán még más megyékhez képest is azt gondolom, hogy előnyt
tudnánk kovácsolni abból, hogy ha ezen a téren jobban és átláthatóbb képet tudnánk
kialakítani. Nem gondolok különösebben nagy előkészítő munkára ezen a téren, elég
lenne talán a szándék is, hisz mint mondtam, korábbi SZMSZ-ben volt ilyen bizottság,
Foglalkoztatási Bizottság, annak a feladatköre meghatározva lett. Azt javasolnám
Elnök úrnak és a tisztelt Közgyűlésnek, hogy e bizottságot hozzuk létre,
foglalkoztatási, munkaügyi bizottságot, a korábbi SZMSZ-ben meghatározott
feladatkörrel, és kiemelten kezeljük a megyében a foglalkoztatás kérdését.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Még egy hozzászólót, Lukács András urat
látom.

20

Lukács András, a közgyűlés tagja: Az első gondolat azt erősítené meg, amit Miklós
Árpád frakcióvezető úr kifogásolt, miszerint két alkalommal kapott a megyegyűlés
határozott ígéretet arra, hogy az SZMSZ módosítását megelőzően előzetes
egyeztetésre kerül sor a frakciók között. Ami tegnapra összehívásra került az utólagos
véleményezés, nem pedig előzetes egyeztetés. Emellett frakciónknak az az álláspontja,
hogy természetesen formálisan a jelen benyújtott SZMSZ megfelel azoknak a törvényi
feltételeknek, amelyek a jog szerint, a hatályos jog szerint szabályozzák a Megyei
Közgyűlés, illetve a képviselőcsoportok, bizottságok működését. Ugyanakkor
határozott az az álláspontunk, hogy az a szemlélet, ami átüt az SZMSZ módosításán az
elfogadhatatlan. Elfogadhatatlanok azok a következmények is, amelyek a jelenleg
beterjesztett SZMSZ elfogadását követően alakulnak ki. Gondoljuk végig. Csak azért
nem nyújtottunk be módosító indítványokat újabbakat, hiszen magával, - még egyszer
mondom - a szemlélettel és a következményekkel nem értünk egyet, ezért érdemtelen
volt, hogy egy-egy kérdésre hegyezzük ki a dolgokat. De gondoljuk végig. A Megyei
Közgyűlés tagjainak egy, bármilyen fontos napirendnél is, kettő, azaz kettő perc
véleménynyilvánítási lehetősége van, és ha szó szerint vesszük, hogy a Megyei
Közgyűlés minden tagja szeretne élni csak ezzel a kettő perccel, akkor sem tud élni
ezzel az elméleti jogával, ugyanis ott az az újabb korlát, egy belső ellentmondás, hogy
frakciónként egy napirendhez maximum 10 percben lehet hozzászólni. Kérdezem én,
ha csak a legkisebb frakciót vesszük figyelembe, nem a legnagyobbat, 6 személy
esetében, ha kettő perceket összeadjuk, az 12 perc, tehát már így sem lehet élni a
jogosítvánnyal. Egy másik apró dolog, ami talán aprónak tűnik, de számunkra szintén
elfogadhatatlan. Módosító indítványokat a helyszínen kiosztott napirendek kivételével
csak előző nap délig lehet írásban előzetesen benyújtani, akkor is mondjuk, hogy ha
előző nap kapjuk meg bizottsági ülésen a napirendet, mondjuk délután, mert a
bizottsági ülések közül a hétből három bizottság csak a közgyűlést megelőző nap
délután ülésezik. Kérdezem én, a bizottság módosító javaslatát az ülés megtartása előtt
hogyan tudja leadni 12 óráig, ugyanis ez van az SZMSZ beterjesztett javaslatában.
Lehetne sorolni ezeket a kérdéseket, higgyük el olyan anomáliák, amelyeket
egyszerűen nem lehet elfogadni és gyakorlatban végrehajtani sem. Talán még egy apró
dolog, ami észrevétel, jelzés. Természetesen lehet így is csinálni, a 7 bizottságból 6
bizottság quasi „gittegyletként” fog működni, egy, lánykori nevén a Pénzügyi
Bizottság pedig szuper bizottságként, hiszen olyan hatásköröket, jogköröket kap,
amely még a közgyűléstől is átvesz jelentős döntési kompetenciákat. Gondoljunk csak
itt arra, hogy 100 millió forintig gyakorlatilag saját hatáskörben dönt követelésekről
való lemondásról, ingatlanértékesítésről, vagyonértékesítésről, megterhelésről,
rengeteg olyan dologról, amelyek nagyságrendjét tekintve, meggyőződéseink szerint
megyei közgyűlési kompetenciában kellene, hogy maradjanak. Ezek után tudjuk azt
mondani, hogy frakciónk ezek miatt nem tudja támogatni a Szervezeti és Működési
Szabályzatot jelen formájában.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólását. Török
Dezső képviselő urat látom utolsó jelentkezőként.
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Török Dezső, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője: Lehet így is vélekedni az SZMSZről természetesen, meg úgy is lehet vélekedni az SZMSZ-ről, ahogy én fogok most
képviselőtársam irányába, ugyanis az elmúlt alkalomra valóban megérkezett az
MSZP-nek a módosító javaslata, meg kell nézni, 80%-a beépült, anélkül, hogy részt
vettek volna azon az egyeztetésen, amely a tegnapi napra volt összehívva és
előzetesen azt mondták, hogy ott lesznek. A döntést most fogjuk meghozni az
SZMSZ-ről. Nem tegnap hozta meg senki, most fogjuk meghozni. Ha tegnap lettek
volna olyan módosító javaslatok, amelyeket az előterjesztő el tud fogadni, semmi
akadálya nem lett volna, hogy a mai nap folyamán ez beépüljön és előterjesztői
módosításban ez megjelenjen a mai nap folyamán. Igazából azt mondom, hogy lehet
így is nézni, meg lehet úgy is nézni. Pasztorniczky képviselő úrnak válaszolva,
rendben, használhatjuk az önkormányzat@baz.hu e-mail címet, de kinek? A
főjegyzőnek, az elnöknek, alelnököknek, a főosztályoknak, mindenkinek van olyan email címe, amit használ, egy kialakult gyakorlat van. Az, hogy valakinek kifizetjük a
bejövő idejét, kifizetjük, élő gyakorlat. Elnök úr elmondta, egyrészt a munkahelyén
igazolni kell, mert igazolt, nem fizetett távollét lesz neki, hoz egy igazolást a
munkahelyéről, egy keresetigazolást, utána be kell menni a megfelelő irodába és
rendezni fogják a dolgait. Az irodabérlettel kapcsolatban, ha azt mondja Elnök úr,
hogy valóban erre lenne lehetőség, és a Főjegyző úr is azt mondja, hogy van
lehetőség, akkor rögtön három irodában kellene gondolkodni. Várjuk meg a
kormányzati dolgoknak a kialakulását és akkor mehetünk tovább. A bizottság neve
persze hosszú, de azt hagyjuk meg a többségnek, hadd döntse el ő, hogy mit akar,
milyen nevű bizottságot működtet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több jelentkezőt nem látok, így a vitát
lezárom. Annyiban adnék előterjesztőként választ, hogy az elektronikus levélcím
tekintetében egyetértek a frakcióvezető úrral, hiszen jól kialakult rendszere van az
elektronikus levelezésünknek és címzettjét nem nagyon találnánk ennek a dolognak,
illetve ahhoz külön hivatali rendben szabályozni kellene, hogy ki nézi, miért néz, mi
érkezik bele, stb., tehát nincsenek meg az alapjai ennek az indítványnak. Az egyeztetés
érinti mindkét frakciót, sőt mind a hármat. Álláspontunk szerint egyeztetni akkor lehet
valamiről, hogy ha van egy alap. Az alapot juttattuk el mindenkinek. Azt tartottam
volna lehetetlen helyzetnek, hogy ha úgy akarnak a frakciók egyeztetni egy szervezeti
és működési szabályzatról, hogy legalább az az alapdokumentum, amit át kell, hogy
beszéljenek és ahhoz módosító indítványokat kellene, hogy fűzzenek, az nem áll
rendelkezésükre. Tehát az, hogy három frakcióvezető ül és pár óra alatt írnak egy új
SZMSZ-t, ez azért a gyakorlatban szerintem nem megvalósítható. A szemlélet
kapcsán, amely a képviselőidőt, a frakcióidőt, amely a bizottsági módosító indítványok
leadásának az idejét feszegeti, szerintem ez egy élhető és gyakorolható, ráadásul
hatékonyan működtethető SZMSZ. Nem gondolom, hogy ebben olyan szemléletet
kellene felfedezni, pusztán a hatékonyság, illetve a működőképességnek a hatékony
megteremtése volt a cél. Egyébként a bizottsági módosítónak leadási határideje az
pusztán annak a kérdése, hogy a bizottsági üléseket mikorra szervezik. Ezt inkább
erről az oldalról kellene megközelíteni. Volt még egy felvetés a foglalkoztatási
bizottság, vagy albizottság kapcsán. 59 főről 30-ra csökkent a közgyűlés létszáma, és
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11-ről 7-re a bizottságok száma. Még egy 8. bizottság létrehozását nem javasolnék. A
Pénzügyi Bizottsággal kapcsolatban, szerintem a gazdaság kérdéseit, a közbeszerzést,
a gazdaságot, a pénzügyeket és így a foglalkoztatási, munkaügyi kérdéseket is, melyek
szorosan összefüggenek, egy helyen tudják a képviselők megbeszélni, hiszen ezek
összefüggő területek, hatékonyan ezekben a kérdésekben csak így lehet dönteni. Már
szerintem most is a két bizottsági helyekkel túl vannak terhelve a képviselőink, tehát
még egy bizottságot, még egy albizottságot létrehozni ebből a megfontolásból sem
javasolnék. Ugyanakkor képviselői munka, illetve munkaszervezés kérdése, hogy a
foglalkoztatás, munkahelyteremtés kapcsán milyen napirendeket vesznek fel és azt
milyen mélységben tárgyalják ki a bizottságban. Egyébként támogatandó, hogy a
lehető legtöbbet beszéljünk és foglalkozzunk a foglalkoztatás helyzetével, az
albizottság, illetve bizottsági felvetést mégsem támogatnám. Tekintve, hogy az
előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik, és mivel módosító indítványok
érkeztek, amelyeket egyenként kell megszavazni, kérem szíveskedjenek szavazni
először Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító indítványainak az elfogadásáról.
A hármas módosító indítványának második felét, amely a rendelet-tervezet 37. § (8)
bekezdésére, az irodahelyiségre vonatkozik, visszavonta. Kérem, szíveskedjenek most
szavazni az első, e-mail címre vonatkozó módosító indítvány elfogadásáról.
Pasztorniczky István közgyűlési tag első módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Első módosító indítvány
A közgyűlés 7 igen, 20 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint Pasztorniczky István
közgyűlési tag első módosító indítványát
nem fogadta el.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Második módosító indítvány volt a
jövedelem kiesés megtérítésének bekerülése a Szervezeti és Működési Szabályzatba,
melyet az előterjesztő szintén nem támogatott, kérem, szavazzunk erről most.
Pasztorniczky István közgyűlési tag második módosító indítványára vonatkozó
közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Második módosító indítvány
A közgyűlés 7 igen, 21 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint Pasztorniczky István
közgyűlési
tag
második
módosító
indítványát nem fogadta el.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni ezúttal
Pasztorniczky István úr harmadik módosító indítványáról. A rendelet-tervezet 37. § (8)
bekezdésére vonatkozó módosító indítványát visszavonta, míg a (7) bekezdést érintőt
fenntartja. A 3. módosító indítvány első feléről, ami a (7) bekezdést érinti, amelyet az
előterjesztő nem támogatott, nevezetesen: a Megyeházán a képviselőcsoport üléseinek
megtartásához való helyiség biztosításának az SZMSZ-be való bekerülése, - mert a
gyakorlatban ez működik, - kérem, szavazzunk most.
Pasztorniczky István közgyűlési tag harmadik, a rendelet-tervezet 37. § (7) bekezdését
érintő módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
3.) Harmadik módosító indítvány
A közgyűlés 7 igen, 21 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint Pasztorniczky István
közgyűlési tag harmadik, a rendelettervezet 37. § (7) bekezdését érintő
módosító indítványát nem fogadta el.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István úr negyedik módosító
indítványáról szavazunk most, amely a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság nevének megváltoztatásáról szól.
Pasztorniczky István közgyűlési tag negyedik módosító indítványára vonatkozó
közgyűlési szavazás eredménye:
4.) Negyedik módosító indítvány
A közgyűlés 10 igen, 17 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
Pasztorniczky István közgyűlési tag
negyedik módosító indítványát nem
fogadta el.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Végül Pasztorniczky István úr ötödik
módosító indítványának elfogadásáról kérem, szavazzunk, amelyben a bizottság
elnökének a személyes adatait, postacímét, telefonszámát venné be az SZMSZ írott
változatába és amelyet az előterjesztő szintén nem támogatott.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag ötödik módosító indítványára vonatkozó
közgyűlési szavazás eredménye:

5.) Ötödik módosító indítvány
A közgyűlés 7 igen, 22 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint Pasztorniczky István
közgyűlési tag ötödik módosító indítványát
nem fogadta el.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Érkezett egy képviselői szóbeli javaslat
most, Vécsi István képviselő úrnak a szóbeli javaslata. Bizottság vagy albizottság
létrehozására történt ez?
Vécsi István, a közgyűlés tagja: Tegnap albizottságot javasoltam az SZMSZ szerint,
amit a bizottság ugyan nem szavazott meg, de nem is támogatott. Itt bizottság
létrehozását javasolnám Elnök úr a Tisztelt Közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon Vécsi
István képviselő úr foglalkoztatási bizottságot létrehozó javaslatáról, melyet az
előterjesztő és a bizottság sem támogatott.
Vécsi István közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:

6.) Módosító indítvány
A közgyűlés 6 igen, 22 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint Vécsi István közgyűlési
tag módosító indítványát nem fogadta el.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A módosító indítványok után kérem
szíveskedjenek a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról szavazni.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
7.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
módosítással együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2010. (XII.
17.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról mellékletben került
a jegyzőkönyvhöz csatolásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A közgyűlésünknek új Szervezeti és
Működési Szabályzata van.

Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló
rendelete megalkotására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság módosító indítványt fogadott el, amely szerint a
megküldött rendelet-tervezet 4. fejezete egészüljön ki az „alapítvány és közalapítvány”
támogatásával, a 19. § (2) bekezdés a.) pontja egészüljön ki (a Közgyűlés alelnökeit
követően) „a bizottság nem Közgyűlési tagja” szövegrésszel. A javaslatot
véleményezte a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, és az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottság
elnökeit, ebben a sorrendben ismertessék a bizottságok véleményét, elsőként a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a módosítással együtt egyhangúlag támogatta az
előterjesztést, illetve a rendelet módosítást.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság: Bizottságunk az előterjesztést 7 igen és 2 nem szavazattal javasolja
elfogadásra a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, azt most tegyék meg.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet
kapcsolódik, ám, mivel a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottságnak módosító indítványai voltak, azok elfogadásáról is kell
szavaznunk. Kérem, szíveskedjenek szavazni először erről, az előterjesztő által
támogatott módosító indítványokról.

A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
módosító indítványaira vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a Pénzügyi, Közbeszerzési
és
Gazdasági
Vállalkozási,
Területfejlesztési
Bizottság
módosító
indítványait elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek most szavazni a
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
elfogadott módosító indítványaival együtt a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a Pénzügyi, Közbeszerzési
és
Gazdasági
Vállalkozási,
Területfejlesztési
Bizottság
módosító
indítványaival együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 1. § (6) bekezdés b) pontjában, 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 80. § (1)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 108. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:

I. fejezet
A rendelet célja és hatálya
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) vagyonával rendelkezés és vagyongazdálkodás
szabályait, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak eredményes
ellátása érdekében.
2. A rendelet hatálya
2. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed
a) az Önkormányzatra és szerveire
aa) a Közgyűlésre,
ab) a Közgyűlés elnökére, alelnökeire,
ac) a Közgyűlés bizottságaira,
ad) Önkormányzat Hivatalára mint általános vagyonkezelő szervre (a
továbbiakban: általános vagyonkezelő szerv),
b) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre (a továbbiakban:
vagyonhasználó szerv),
c) vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog jogosultjára (a
továbbiakban: vagyonkezelő szerv),
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d) a rendelet alkalmazása körében, a vagyongazdálkodással összefüggésben az
Önkormányzattal kapcsolatba kerülő jogi személyre, jogi személyiség nélküli
szervezetre és természetes személyre.
(2) A rendeletet kell alkalmazni az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy tulajdonába
kerülő vagyonra, különösen az
a)
ingatlan és ingó vagyonra,
b)
vagyoni értékű jogokra és egyéb immateriális javakra,
c)
tagsági viszonyt megtestesítő értékpapírra,
d)
gazdasági társaságban lévő üzletrészre,
e)
egyéb értékpapírra,
f)
pénzügyi követelésre,
(a továbbiakban együtt: vagyon, önkormányzati vagyon), és az önkormányzati
vagyonnal való rendelkezésre, a vagyongazdálkodás szabályaira.
(3) A rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni
a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére,
valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, ha az Önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendelete másképp nem rendelkezik,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló
helyiségekre, ha az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletek eltérően nem rendelkeznek.
(4) Nem terjed ki a rendelet alkalmazása
a) az Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat irányítása alatt álló más
költségvetési szervek működési célú pénzeszköz átvételére vonatkozó döntéseire,
b) a közbeszerzésekre,
c) más szervezet térítésmentes használatában álló önkormányzati vagyonra.
II. fejezet
Az Önkormányzat vagyona és a vagyon értékének meghatározása
3. Az Önkormányzat vagyona
3. §
(1) Az Önkormányzat vagyona az Önkormányzat kizárólagos, illetve résztulajdonában
lévő befektetett és forgóeszközök, így az ingatlanok, ingók, az azokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok, egyéb immateriális javak, üzletrészek, értékpapírok,
pénzeszközök, aktív pénzügyi elszámolások és követelések összessége.
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(2) Az Önkormányzat vagyonába tartoznak az Önkormányzat tulajdonában lévő, a
múzeumi törzsleltárban felvett muzeális emlékek és muzeális gyűjtemények, melyek
nem állnak a Magyar Állam, más jogi vagy természetes személy tulajdonában,
függetlenül attól, hogy azokat a számviteli szabályok szerint az önkormányzat
nyilvántartja-e.
(3) Nem képezi az önkormányzati vagyon részét az önkormányzat kötelező vagy
önként vállalt feladat ellátását szolgáló – más önkormányzat vagy a Magyar Állam
tulajdonában álló – vagyon.
4. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és a törzsvagyon
körébe nem tartozó – forgalomképes vállalkozói – vagyonból áll. Az Önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonát az 1. melléklet, az Önkormányzat korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonát a 2. melléklet, az Önkormányzat – más szervvel vagy
szervezettel közös tulajdonban lévő – korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a 3.
melléklet, az Önkormányzat – részben vagy egészben más szerv vagy szervezet
térítésmentes használatába adott – korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a 4.
melléklet, az Önkormányzat forgalomképes vagyonát az 5. melléklet, az
Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeit a 6. melléklet, az
Önkormányzat által használt és fenntartott, de más szerv vagy szervezet tulajdonában
lévő ingatlanvagyont a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyon körét törvény, valamint e rendelet
állapítja meg.
(3) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes.
(4) A törzsvagyonba sorolt vagyont az Önkormányzat és szerveinek számviteli
nyilvántartása értékben és mennyiségben tételesen tartalmazza, a múzeumi törzsleltár
mennyiségben tartalmazza. A vagyonhasználó, vagyonkezelő szervek nyilvántartásai
mellett a törzsvagyonba tartozó ingatlanokat az önkormányzat éves költségvetési
beszámolója a vagyonleltár részeként tartalmazza.
(5) A törzsvagyonba nem sorolt ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat és
szerveinek számviteli nyilvántartása értékben és mennyiségben tételesen tartalmazza,
valamint az önkormányzat éves költségvetési beszámolója a vagyonleltár részeként
tartalmazza.
(6) A vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, átsorolása
a Közgyűlés hatásköre.
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4. Forgalomképtelen vagyon
5. §
(1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona mindaz a vagyon, melyet
törvény vagy a Közgyűlés annak nyilvánít.
(2) A törzsvagyon forgalomképtelen tárgyai nem idegeníthetők el, nem terhelhetők
meg, nem lehetnek követelés biztosítékai vagy tartozás fedezetei, azokra végrehajtás
nem vezethető.

5. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
6. §
(1) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon
a törzsvagyon forgalomképtelen vagyonán kívüli az a vagyon, melyet törvény vagy a
Közgyűlés annak nyilvánít, így különösen
a) középületek,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek használatában álló
ingatlanvagyon,
c) műemléki védettségű ingatlanok,
d) muzeális emlékek, gyűjtemények, kulturális javak (a továbbiakban együtt:
kulturális javak),
e) természetvédelmi területek, védett természeti emlékek,
f) közművek, vízi közművek.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon használatának átengedéséhez,
elidegenítéséhez a Közgyűlés döntése, műemléki ingatlan, természetvédelmi terület,
kulturális javak esetén a jogszabályban megjelölt szerv, vagy személy hozzájárulása is
szükséges.
6. Forgalomképes vállalkozói vagyon
7. §
(1) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a 5. § (1)
bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott – törzsvagyoni kör – hatálya
alá.
(2) Az önkormányzati vagyon minősítésére, forgalomképesség szerinti besorolására a
Közgyűlés jogosult, a törzsvagyon köréből történő átsorolás a Közgyűlés hatásköre.
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7. A vagyon értékelése
8. §
(1) Az önkormányzati vagyon értékét pályázati úton kiválasztott, nyilvántartásba vett
független szakértő által készített 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján
kell meghatározni.
(2) A tagsági jogot megtestesítő értékpapír elidegenítése esetén az értéket, a tőzsdére
bevezetett részvényeknél tőzsdei árfolyamon, a tőzsdén nem jegyzett részvények,
valamint gazdasági társaságban lévő üzletrész esetén, 3 hónapnál nem régebbi, és
bejegyzett könyvvizsgáló által készített értékelés alapján kell meghatározni.
(3) Az ingó és ingatlan vagyon elidegenítése vagy cseréje esetén a szakértő által
megállapított forgalmi érték az irányadó. Amennyiben 1 évnél nem régebbi
értékbecslés áll rendelkezésre, annak aktualizálása is elfogadható a forgalmi érték
meghatározásához.
(4) Több vagyontárgy együttes értékesítése vagy cseréje esetén az értéket, illetve
ellenértéket az (1) - (3) bekezdésben foglaltak szerint együttesen kell meghatározni.
(5) Vagyonjog rendezése, tulajdonközösség megszüntetése során egy eljárásban történő
csere esetén a vagyonszerzés értékét az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak érték
különbözete határozza meg. A rendelkezési jog gyakorlásának szempontjából az
Önkormányzat vagyonának az értéke a meghatározó.
(6) Nem kell vagyonértékelést végezni, ha a vagyon nyilvántartási értéke nem éri el az
500 ezer Ft értékhatárt.
(7) Az önkormányzat értékbecslőinek kiválasztása a közbeszerzési és beszerzési
szabályzat előírásai alkalmazásával történik. Az önkormányzati értékbecslői szakértői
névjegyzékébe beszerzési pályázat útján legalább 3 értékbecslőt kell felvenni. Az
önkormányzat szervei, intézményei és gazdasági társaságai csak az önkormányzati
szakértői névjegyzékben szereplő értékbecslőnek adhatnak megbízást legfeljebb 2 éves
időtartamra.
(8) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatásánál
szakértőként csak független könyvvizsgáló járhat el.
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III. fejezet
A tulajdonost megillető jog gyakorlásának általános szabályai, az önkormányzati
vagyonnal rendelkezés
8. A tulajdonost megillető jogok gyakorlása
9. §
(1) Az Önkormányzatot – az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel – megilletik
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, illetve terhelik. Az Önkormányzat vagyonával önállóan rendelkezik.
(2) A tulajdonost megillető jogokat (a továbbiakban: tulajdonosi jogok) a Közgyűlés
gyakorolja, ezt a jogát szerveire a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és e rendelet szerint ruházza át.
(3) Az egyes tulajdonosi jogok gyakorlása körében felmerülő feladatokat a Közgyűlés
elnökének hatáskörgyakorlása mellett az Önkormányzat Hivatala a Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint látja el.
(4) A Közgyűlés tulajdonosi feladatok ellátásával esetileg más személyt vagy
szervezetet is megbízhat e rendelet szerint, vagyonkezelési szerződés alapján.
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak a rendeletben meghatározott
módon hasznosíthatók.
(6) A vagyonkezelő és vagyonhasználó szervek jogosultak és kötelesek a kezelésükben
és használatukban lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára, működtetésére,
fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és tevékenységükkel
összefüggésben a hasznok szedésére, valamint a birtokvédelemhez fűződő jogok
gyakorlására.
10. §
(1) Az Önkormányzat képviseletében a Közgyűlés elnöke jár el, aki a polgári jog
szabályainak megfelelően, e jogának gyakorlására a Közgyűlés alelnökeit, az általános
vagyonkezelő szerv vezetőjét, köztisztviselőjét és az Önkormányzat munkavállalóját
eseti vagy állandó jelleggel meghatalmazhatja.
(2) Az önkormányzat vagyonával történő rendelkezés hatásköri megosztását a 15-16. §
tartalmazza.
(3) Meghatalmazás esetén az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a 18. §-ban
foglaltak szerint kell alkalmazni.
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9. A vagyonszerzés
11. §
(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzata terhére, illetve a
költségvetésen átvezetett hosszú távú tartós kötelezettség vállalása mellett szerezhet
vagyont elővásárlási joga gyakorlása, vagyonjog rendezése, közös tulajdon
megszüntetése, feladatainak ellátása érdekében, munkahelyteremtéssel összefüggő
forgalomképes vállalkozói vagyona gyarapítása céljából, valamint közérdekből.
(2) A vagyongyarapításról a 15-16. § szerinti tulajdonosi jog gyakorlója dönt.
(3) Az Önkormányzat részére ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról –
értékhatárra tekintet nélkül – a Közgyűlés dönt.
10. A vagyon hasznosítása
12. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont
a) az Önkormányzat Hivatala mint általános vagyonkezelő szerv,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv,
c) vagyonkezelési szerződés alapján feljogosított szervezet
használhatja, hasznosíthatja.
(2) A vagyon használatba, kezelésbe adására vagy annak elvonására a Közgyűlés
jogosult.
(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és
forgalomképes vagyonának rendeletben meghatározott körére az önkormányzati
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Nem létesíthető
vagyonkezelői jog az Önkormányzat lakóépületére és vegyes rendeltetésű épületére,
illetve az Önkormányzat társasházban lévő lakására és nem lakás céljára szolgáló
helyiségére.
(4) A használat joga megszűnik, ha a vagyonhasználó szerv az alapító okiratában
megjelölt feladatot – melynek ellátását a törzsvagyon szolgálta – már nem látja el. A
vagyonhasználó szerv alapító okiratában meghatározott kötelező önkormányzati feladat
ellátásának megszűnésekor az általános vagyonkezelő szerv közreműködésével köteles
kezdeményezni a vagyon átadását.
(5) A vagyonhasználó szerv köteles az alapító okiratban meghatározott feladatok
ellátásához már nem szükséges, de még hasznosítható ingó vagyontárgyai
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Önkormányzat részére történő visszaadását – az általános vagyonkezelő szerv
közreműködésével – kezdeményezni.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve a használatában lévő törzsvagyont
térítésmentesen használhatja és hasznosíthatja. Az ingatlan átmenetileg üresen álló
felépítményeit, helyiségeit vagy az ingatlan nem használt területét bérbe adhatja
feltéve, ha e tevékenység nem minősül vállalkozásnak, valamint a bérleti szerződés
időtartama nem hosszabb, mint 1 év. Amennyiben a bérleti szerződés
meghosszabbítására, vagy a bérlővel a bérleményre új szerződés megkötésére kerül
sor, arra az 1 éven túli szerződéskötés szabályai vonatkoznak.
(7) A törzsvagyonba nem sorolt ingatlan vagy ingatlanrész és eszköz vállalkozási célú
bérbeadására az általános vagyonkezelő szerv jogosult.
(8) Az Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletét, valamint elidegenítését önálló önkormányzati rendelet szabályozza.
11. Vagyonkezelés szabályai
13. §
(1) A vagyon kezelésbe adása az önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása
érdekében történő feladatátadáshoz kapcsolódóan – és a feladatellátással összefüggő
jogok és kötelezettségek átadás-átvételével együtt – vagyonkezelői szerződés alapján is
történhet, melynek részletes szabályait önálló önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tulajdonosi jogok
illetik, és a tulajdonos kötelezettségei terhelik, mely nem terjed ki a vagyon
elidegenítése, megterhelése, valamint harmadik személy javára történő vagyonkezelői
jog átengedése jogára.
12. A vagyon elidegenítése
14. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont értékesíteni, a vagyon felett a
vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha
törvény vagy jogszabály kivételt nem tesz – nyilvános vagy indokolt esetben zártkörű
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt a rendelkezés
a) a használatba adásra, amennyiben az önkormányzati feladatot ellátó, az
Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv javára történik,
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b) az ingatlancserére, amennyiben jogszabály a szolgáltatott ingatlan feletti
rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza, és az
ellenszolgáltatás is ingatlan,
c) korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon vagyonkezelésbe adására,
amennyiben az Ötv. 80/A. § (5) bekezdése alapján kijelöléssel történik.
(3) Versenyeztetési eljárás formái: nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás, valamint
árverés.
(4) Az ajánlattételre felhívást a helyben szokásos módon és elektronikus úton - a
megyei önkormányzat hivatalos honlapján - az értékesítésre kijelölt ingatlanok
tekintetében azok értékesítéséig és a forgalmi értékbecslések érvényességi ideje alatt
folyamatosan közzé kell tenni. A közzétételről a mindenkori aktuális állapotnak
megfelelően az általános vagyonkezelő szerv vagyonkezelési feladatokat ellátó
szervezeti egysége gondoskodik. A változások átvezetésére szükség szerint, de
legkésőbb havonta az adatok frissítésével kerül sor.
(5) Az önkormányzati tulajdon értékesítésére versenyeztetési eljárás nélkül akkor
kerülhet sor,
a) ha a vagyontárgy értéke nem éri el
aa)
ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot,
ab)
ingó esetén az 5 millió Ft-ot,
ac)
gazdasági társaságban lévő üzletrész, részvény esetén a 25 millió Ft-ot,
b) ha a versenyeztetési eljárás már egy alkalommal eredménytelen volt.
(6) Versenyeztetési eljáráson kívül történő értékesítés a 8. § (1) bekezdésben megjelölt
szakértő által megállapított forgalmi értéken történhet, ettől kivételesen a (7)
bekezdésben foglaltak szerint lehet eltérni.
(7) A szakértő által meghatározott forgalmi érték alatt tett ajánlat a Közgyűlés
hozzájárulásával fogadható el és az értékesítés az összeghatárra tekintet nélkül a 15. §
(1) bekezdés e) és i) pont alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingó, illetve az ingatlan nyilvános
értékesítésére vagy a vagyon hasznosítására irányuló döntés előkészítése az általános
vagyonkezelő szerv vagyonkezelési feladatokat ellátó szervezeti egységének a feladata,
mely gondoskodik a nyilvános eljárás lefolytatásáról, a versenytárgyalás
lebonyolításáról.
(9) A megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Közgyűlés Pályázatelbíráló Bizottságot
hoz létre.
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(10) Az értékesítési eljárás rendjét, hirdetés közzétételét, ajánlati felhívás tartalmát és a
versenytárgyalás lebonyolításának részletes szabályait és a Pályázatelbíráló Bizottság
hatáskörére, szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a VII. fejezet
tartalmazza.
13. A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása
15. §
(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyonának és a 100 millió
Ft értékhatár feletti forgalomképes ingatlan és ingó vagyonának átruházása,
használatának átengedése, apportálása, biztosítékul adása, vagy egyéb módon való
megterhelése,
b) az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vállalkozói
vagyona tulajdonjogának térítésmentesen vagy a vagyon értékétől alacsonyabb, de
maximum a nyilvántartási érték 50 %-ára mérsékelt összegben megállapított
értéken történő átruházása, mely kivételesen indokolt esetben és közérdekből
történhet, kizárólag települési önkormányzatok részére,
c) az Önkormányzat tulajdonában lévő 100 millió Ft értékhatárt meghaladó tagsági
viszonyt megtestesítő értékpapír, gazdasági társaságban lévő üzletrész, egyéb
értékpapír átruházása, biztosítékul adása, más módon való megterhelése,
d) az önkormányzati vagyon értékesítésére lefolytatott versenyeztetési eljárás
eredményének vagy a már egy alkalommal eredménytelen versenytárgyalást
követően tett ajánlatnak az elfogadása korlátozottan forgalomképes vagyon esetén
a forgalmi értékre tekintet nélkül vagy, ha a forgalomképes vállalkozói vagyon
forgalmi értéke meghaladja a 100 millió Ft értékhatárt,
e) az önkormányzati tulajdon értékesítése versenyeztetési eljárás nélkül, amennyiben
a versenyeztetési eljárás már egy alkalommal eredménytelen volt, és a vagyontárgy
forgalmi érték alatti értékesítésére kerül sor,
f) az Önkormányzat vagyonának a 4. § (6) bekezdésben és 7. § (2) bekezdésben
meghatározott besorolása, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak eredeti
hasznosításának megváltoztatása, melyet – részben vagy egészben – a Közgyűlés
tagjai, bizottságai, az általános vagyonkezelő szerv és a vagyonhasználó szervek
kezdeményezhetnek,
g) az Önkormányzat behajthatatlan követeléseiről történő lemondás a 15. § (2)
bekezdés d) és a 15. § (3) bekezdés g) pontban foglalt kivétellel,
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h) az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő peren kívüli vagy perbeli
egyezségről döntés, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti
különbség, teher peren kívüli egyezség esetén több mint 10 millió Ft, perbeli
egyezség esetén több mint 100 millió Ft,
i)

az Önkormányzat vagyonának versenytárgyaláson történő elidegenítése során a
vagyon forgalmi értékétől alacsonyabb összegű ajánlat elfogadása és a vagyonnak
a 8. § (1) bekezdés szerinti szakértő által megállapított forgalmi értéktől
alacsonyabb összeg ellenében történő átruházása,

j)

az Önkormányzat részére ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról való
döntés,

k) a vagyon használatba, kezelésbe adására vagy annak elvonására vonatkozó döntés,
l)

a vagyonkezelési szerződés megkötéséről, tartalmának meghatározásáról hozandó
döntés.

(2) A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
hatáskörébe tartozik:
a) az (1) és a (3) - (4) bekezdésben meghatározott hatáskörök kivételével, a
tulajdonosi jogok gyakorlása, továbbá a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak tekintetében a ráépítéshez, bontáshoz és a továbbhasznosításra
átengedéshez szükséges tulajdonosi jogok gyakorlása,
b) az 1 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár közötti forgalomképes ingatlan és ingó
vagyon elidegenítése, használatának átengedése, apportálása, biztosítékul adása,
vagy egyéb módon való megterhelése,
c) az Önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár közötti
tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír, gazdasági társaságban lévő üzletrész,
egyéb értékpapír átruházása, biztosítékul adása, más módon való megterhelése,
d) az Önkormányzat behajthatatlan követeléséről lemondás kérdésében történő döntés
1 millió Ft és 100 millió Ft közötti értékhatár esetén,
e) az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő peren kívüli vagy perbeli
egyezségről döntés, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti
különbség, teher peren kívüli egyezség esetén 1 millió Ft és 10 millió Ft közötti
összeg, perbeli egyezség esetén 10 millió Ft és 100 millió Ft közötti összeg,
f) az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében előírt területfejlesztési
feladatra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználási módjának meghatározása,
a közösségi célú alapítványi forrás átadása kivételével,
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g) az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében előirt
környezetvédelmi feladatra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználási
módjának meghatározása; a kiírt pályázatok véleményezése és döntés
elfogadásukról 1 millió Ft értékhatárig, a közösségi célú alapítványi forrás átadása
kivételével,
h) a 15. § (2) bekezdés f) és g) pontokban felsorolt hatáskörökben a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság abban az
esetben hozhat költségvetést terhelő döntést, ha annak fedezete a költségvetésben
biztosításra került.
(3) A közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik:
a) az (1) - (2) bekezdésben nem részletezett, kisebb jelentőségű, egyéb tulajdonosi
jogok - különösen szolgalmi vagy más használati jog alapításával, létesítésével;
telekalakítási, telekrendezési eljárással; építési és használatbavételi engedélyezési
eljárással összefüggésben; illetve jogszabályok által előírt egyéb esetekben
szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában való döntés; felesleges ingó
vagyontárgyaknak az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek közötti
térítésmentes átadása; 500 ezer Ft érték feletti felesleges ingó vagyontárgy
selejtezéséhez való hozzájárulás; stb. - gyakorlása,
b) 1 millió Ft értékhatárig a forgalomképes ingatlan és ingó vagyon elidegenítése,
használatának átengedése, apportálása, biztosítékul adása, vagy egyéb módon való
megterhelése,
c) értékhatárra tekintet nélkül a különböző pályázatokhoz a saját forrás biztosítékul
történő megjelöléséhez való hozzájárulás,
d) az Önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft értékhatárt meg nem haladó
tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír, gazdasági társaságban lévő üzletrész,
egyéb értékpapír átruházása, biztosítékul adása, más módon való megterhelése,
e) az Önkormányzat értékpapír portfolió kezelési módjának meghatározása,
f) az önkormányzat intézményei részére a kötelező közszolgáltatás ellátásához
szükséges vagyon használatba adása. A használatba adásról szóló szerződésnek
kell tartalmaznia a vagyonhasználó szerv vagyongazdálkodással kapcsolatos jogait
és kötelezettségeit is,
g) az önkormányzat behajthatatlan követeléséről történő lemondás 1 millió Ft
értékhatárig,
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h) az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő peren kívüli vagy perbeli
egyezségről döntés, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti
különbség, teher peren kívüli egyezség esetén nem éri el az 1 millió Ft-ot, perbeli
egyezség esetén nem éri el a 10 millió Ft-ot,
i)

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladat ellátáshoz
átmenetileg nélkülözhető ingatlan, ingatlanrész, helyiség vagy terület 1 évet
meghaladó bérbeadásának engedélyezése,

j)

döntés az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről.

(4) A vagyonhasználó szerv vezetője engedélyezi a vagyonhasználó költségvetési
szerv használatában lévő
a) 500 ezer Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítését, apportálását,
ingyenes használatba adását, biztosítékul adását, egyéb megterhelését és
selejtezését az arra vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályok betartásával, az
Önkormányzat Hivatala szakmailag illetékes főosztályával történt előzetes
egyeztetés után,
b) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető ingatlan vagyontárgy 1 évet meg nem haladó
bérbeadását. Az ingatlan - ideértve a helyiséget, a területet - bérbeadásáról, a
szerződés aláírásától számított 15 napon belül a bérleti szerződés 1 példányának
megküldésével a vagyonhasználó szerv vezetőjének tájékoztatnia kell az
Önkormányzat Hivatalát. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása vagy
késedelmes teljesítése fegyelmi eljárást von maga után.
(5) A költségvetési szerv közreműködésével szerzett vagyontárgy az Önkormányzat
tulajdonába, de a tulajdonszerzésben közreműködő költségvetési szerv használatába
kerül.
(6) A üres vagy megüresedő ingatlanok hasznosításának meghatározása előtt
vizsgálni kell, hogy az ingatlan az Önkormányzat más feladatainak ellátásához
célszerűen hasznosítható-e, az érintett intézmény vállalkozási tevékenységének
bevételei fedezetet nyújtanak-e az ingatlan fenntartásához, felújításához, illetve a
gazdasági társaságba történő befektetés esetén megfelelő hozadék biztosítható-e.
16. §
A rendeletben nem szabályozott esetekben, illetve kétség esetén a vagyon feletti
rendelkezési jogot a Közgyűlés gyakorolja.
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IV. fejezet
Befektetés gazdasági társaságba, alapítvány, közalapítvány támogatása
17. §
(1) Az Önkormányzat csak olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, melyben a tag
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét, és nem veszélyezteti
kötelező feladatainak ellátását.
(2) Az Önkormányzat a gazdasági társaságokban való részvételét elsősorban a térségi
gazdaságszervező és fejlesztő feladatok ellátása, szervezése, a közszolgáltatások
hatékonyabb működtetése érdekében meglévő vagyontárgyainak értékmegőrzése
indokolhatja. Az Önkormányzat tagja lehet korlátolt felelősségű társaságnak, nonprofit
gazdasági társaságnak, ezekben üzletrészt szerezhet, részvénytársaságot alapíthat,
részvényt szerezhet, befektetésként értékpapírt vásárolhat, alapítványt, közalapítványt
támogathat.
(3) A gazdasági társaságban az önkormányzatot a Közgyűlés elnöke képviseli. A
képviselettel más személyt – a közgyűlés tagját, az Önkormányzat Hivatala
köztisztviselőjét – is meghatalmazhat.
(4) Az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaiban a Közgyűlés elnöke
gyakorolja mindazon tulajdonosi, munkáltatói jogokat, amelyek törvény vagy
önkormányzati rendelet alapján nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe, és amelyeket
a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet nem ruházott át a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság hatáskörébe.
(5) Az Önkormányzat többszemélyes gazdasági társaságaiban a 17. § (3) és (4)
bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a korlátolt
felelősségű társaság taggyűlésén, illetve a részvénytársaság közgyűlésén a Közgyűlés
elnöke képviseli az önkormányzatot és átruházott hatáskörében alakítja ki az
önkormányzati álláspontot. A Közgyűlés elnöke átruházott hatásköreit meghatalmazott
képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselő kizárólag a Közgyűlés elnökének
utasításai szerint járhat el azon napirendek vonatkozásában, amelyeket a
taggyűlési/közgyűlési meghívó tartalmazott. A társaság közgyűlését/taggyűlését
követően a Közgyűlés elnökét a képviselő az ott meghozott döntésekről haladéktalanul
tájékoztatni köteles.
(6) A meghatalmazásnak a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.
évi IV. törvény meghatalmazásra vonatkozó rendelkezésein túlmenően – a képviselet
speciális jellegére figyelemmel – a következőket is tartalmazni kell:
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a) a meghatalmazás időtartamát, mely legfeljebb a Közgyűlés mandátuma lejártának
időpontjáig terjedhet,
b) az önállóan, valamint a közgyűlés, az illetékes bizottság és a Közgyűlés elnöke
által előzetesen meghatározott feltételek szerint gyakorolható tulajdonosi
jogosítványok körét,
c) azon kötelezettség részletezését, hogy a meghatalmazott kinek, vagy mely
szervnek, milyen határidőn belül köteles tevékenységéről számot adni.

V. fejezet
Vagyonleltár
18. §
(1) A vagyonleltár az Önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján
meglévő, a 2. § (2) bekezdésben részletezett vagyon hiteles állapot szerinti kimutatása,
mely tartalmazza az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az
ingatlanvagyon kataszterben is nyilván kell tartani.
(3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont, törzsvagyon és vállalkozói vagyon beleértve a gazdasági társaságokban lévő részesedést is – alapján veszi számba. A
vagyonleltár az egyes vagyontárgyak közül a tárgyi eszközöket és immateriális javakat
tételesen, a készleteket, vagyontárgyakat pénzértékben vagy mennyiségben
tartalmazza, a számviteli szabályok szerint. A törzsvagyont a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani.
(4) A vagyontárgyat a hatályos számviteli előírások szerint a vagyon használója,
illetve kezelője tartja nyilván.
(5) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vezetői az
ingatlanvagyon kataszterben szereplő, használatukba adott ingatlanok adataiban
bekövetkezett változásokról 60 napon belül, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig kötelesek adatot
szolgáltatni.
(6) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek használatában lévő
vagyontárgyak esetében a vagyonleltár alapját képező nyilvántartás folyamatos
vezetése, a vagyonleltár összeállítása a vagyonhasználó szerv vezetőjének, az
összesítés és az önkormányzati vagyon nyilvántartása, az önkormányzati
vagyonállapotot kimutató leltár elkészítése az általános vagyonkezelő szerv
vagyonkezelési feladatokat ellátó szervezeti egységének a feladata.
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(7) Az önkormányzati vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell
kimutatni.

VI. fejezet
Összeférhetetlenségi szabályok
19. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a döntés előkészítéséből, a
döntéshozatalból és az azt követő eljárásból kizárható a közgyűlés tagja, a közgyűlés
bizottságának nem közgyűlési tagja, az általános vagyonkezelő szerv vezetője,
köztisztviselője, az önkormányzat munkavállalója, vagyonkezelő, vagyonhasználó
szerv vezetője, közalkalmazottja, aki
a)
b)
c)
d)

az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
az érdekelt gazdálkodó szervezettel szerződéses viszonyban áll,
akinek a hozzátartozója tekintetében az a) - b) pontokban foglaltak fennállnak,
aki az ügyben egyéb okból elfogult.

(2) Az érintett az összeférhetetlenséget haladéktalanul köteles bejelenteni a megyei
főjegyző részére. Ezt követően
a) a Közgyűlés tagja, a Közgyűlés elnöke és alelnökei, a bizottság nem közgyűlési
tagja, az általános vagyonkezelő szerv vezetője, a vagyonkezelő szerv és
vagyonhasználó szerv vezetője összeférhetetlensége ügyében a Közgyűlés,
b) az általános vagyonkezelő szerv köztisztviselője összeférhetetlensége ügyében a
megyei főjegyző,
c) az Önkormányzat költségvetési szerve és az Önkormányzat munkavállalója
összeférhetetlensége ügyében a Közgyűlés elnöke,
d) a vagyonkezelő és vagyonhasználó szerv közalkalmazottja esetében a
vagyonkezelő, vagyonhasználó szerv vezetője
jár el és dönt az összeférhetetlenséggel érintett kizárásáról vagy a kizárás mellőzéséről.

VII. fejezet
A versenyeztetési, pályázati eljárás rendje
14. Közös szabályok
20. §
(1) A versenyeztetési eljárás rendelkezéseinek célja, hogy
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a) szabályozza az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő
vagyon leghatékonyabb formában történő értékesítését, használatát, illetve a
hasznosítás jogának átengedését (a továbbiakban együtt: hasznosítás) szolgáló,
megalapozott szerződések létrejöttét,
b) szabályozza a hasznosítás előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó
feladatokat,
c) biztosítsa az ajánlattevők számára a versenyeztetés során az azonos és egyenlő
feltételeket,
d) érvényesítse a nyilvánosság elvét.
(2) E fejezet alkalmazásában
a) kiíró, ajánlatkérő: az Önkormányzat és szervei
b) ajánlattevő: aki az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tesz.
c) nyilvános eljárás: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, illetve a
meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.
d) zártkörű vagy meghívásos eljárás: ha a kiíró az érdekelteket – megfelelő határidő
tűzésével – kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és kizárólag a kiíró által
meghívottak nyújthatnak be ajánlatot.
e) egyfordulós eljárás: az olyan eljárás, melynek kiírása során a kiíró részletes
tájékoztatóban az összes eljárási feltételt ismerteti, és a kiíró az első fordulóban
benyújtott ajánlatok alapján hozza meg döntését.
f) többfordulós eljárás: az olyan eljárás, amelyet a kiíró eleve több fordulóban hirdet
meg, a részletes eljárási tájékoztatóban az összes eljárási feltételt ismerteti, és
amelynek első fordulójában érvényes ajánlatot tett résztvevők közül a kiíró – az
előre meghatározott és közzétett szempontok alapján – kiválasztja a következő
forduló résztvevőit, és felhívja őket ajánlataik módosítására.
g) ajánlatok egyesítése: ha a kiírásban a kiíró lehetővé teszi, hogy az első fordulóban
érvényes ajánlatot tett és a második fordulóban való részvételre jogot szerzett
pályázók közösen nyújthatnak be ajánlatot.
h) versenytárgyalási felhívás: a versenytárgyalási felhívás legfontosabb elemeit
tartalmazza.
i) részletes tenderfüzet: a versenytárgyalási felhívásban meghatározott helyen és
időben titoktartási nyilatkozat és meghatározott ellenérték ellenében lehet
megvenni, a kiíró által rendelkezésre bocsátott írásos dokumentum, amely az adott
eljárással kapcsolatos részletes kiírást, eljárást és az értékesítendő, hasznosítandó
vagyonnal kapcsolatos információt tartalmazza.
15. A pályázat típusai
21. §
(1) Az pályázati eljárás nyilvános vagy zártkörű lehet. Az eljárás típusáról a kiíró dönt.
a) Fő szabály szerint az eljárások nyilvánosak, csak kivételesen kerülhet sor zártkörű
eljárás kiírására.
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b) Zártkörű eljárás akkor írható ki, ha a vagyon jellege, jelentősége, valamint annak
leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása az eljáráson
előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé, vagy más okból
indokolt.
(2) Versenyeztetési eljárást egy, kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet
hirdetni.
(3) A második, vagy azt követő fordulókban – a kiíró által előre meghatározott és
közzétett szempontok alapján – az első forduló eredményeképpen kiválasztott
ajánlattevők vehetnek részt.
16. A pályázat kiírása, meghirdetése
22. §
(1) A pályázati eljárást a kiíró írhatja ki.
(2) Az ajánlattételi felhívás az értékesítésre kijelölt vagyonnak a helyben szokásos
módon történő kihirdetésével, valamint elektronikus hirdetés formájában az
Önkormányzat hivatalos honlapján folyamatos megjelentetéssel kerül közzétételre.
(3) A nyilvános versenytárgyalás hatálya alá tartozó és
a) ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot,
b) ingó esetén az 5 millió Ft-ot,
c) gazdasági társaságban lévő üzletrész és részvény esetén a 25 millió Ft-ot
meghaladó vagyonelemek esetén, továbbá
d) önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jog létesítése
esetén,
országos napilapban legalább egyszer közzé kell tenni a felhívást.
(4) Zártkörű eljárás esetén a kiíró az érintett ajánlattevőket – lehetőség szerint hármat
– egyidejűleg és közvetlenül értesíti.
(5) A felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b) az eljárás célját, jellegét, több forduló esetén a fordulók számát,
c) az eljárás tárgyaként értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését,
összetételét, a lényeges – műszaki, jogi, egyéb – tényeket, szükség esetén a
vagyontárgy értékét,
d) szükség esetén a kiíró által elfogadható minimálárat, az értékesítés, bérbeadás
feltételeit, beleértve az alkalmazható fizetési módot is,
e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
f) az ajánlati kötöttség időtartamát,
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g) az eljárásra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további
információszerzés helyének megjelölését, a helyszíni szemle lehetőségéről való
tájékoztatást,
h) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját, módját,
i) a hasznosítandó vagyontárgyra vonatkozó - esetlegesen készített - részletes
tájékoztató rendelkezésre bocsátása helyét, idejét és költségét,
j) az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz megjelölését, rendelkezésre bocsátásának
határidejét és módját,
k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a felhívást visszavonhatja, felfüggesztheti
valamint, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek
nyilváníthatja,
l) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
jogosult - a döntésre jogosultnak - javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy az a
pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
m) a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit.
(6) A kiíró a kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő
ajánlati garanciát, biztosítékot nyújtson és a kiíró által megküldött szerződéstervezet
elfogadásáról nyilatkozzon.
17. Az ajánlati biztosíték, bánatpénz
23. §
(1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték fizetéséhez köthető, melynek
mértéke a rendelet szabályai szerint megállapított érték legalább 5 %-a.
(2) A ajánlati biztosítékot a kiíró által a tájékoztatóban meghatározott időpontig és
módon kell rendelkezésre bocsátani.
(3) A ajánlati biztosítékot vissza kell adni a felhívás visszavonása vagy az ajánlatok
érvénytelenségének megállapítása esetén, illetve ha a szerződéskötés a kiírónak
felróható okból hiúsult meg.
(4) Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a kiírás szerint a szerződéskötésre
jogosultságról hozott döntést követően szerződést biztosító mellékkötelezettségként
bánatpénzzé alakul át és a vételárba, bérleti díjba beszámításra kerül, továbbá ha az
ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a
szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból
hiúsult meg.
(5) Az ajánlattevőnek a pályázati feltételek elfogadása során nyilatkoznia kell arról,
hogy az ajánlati biztosíték befizetésével egyidejűleg tudomásul veszi a 23. § (4)
bekezdésben foglaltakat.
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(6) Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a döntéstől számított 30
napon belül a szerződést aláírja. A döntés napja a 30 napba nem számít be.
(7) Az elveszett ajánlati biztosíték, illetve bánatpénz az Önkormányzat költségvetését
illeti meg.
(8) A kiíró az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz után kamatot nem fizet.
18. Az ajánlat, az ajánlati kötöttség
24. §
(1) A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles az ajánlatában foglaltakat igazolni.
(2) Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, a felhívás szerint, de
legalább öt példányban köteles az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontig és helyen,
az adott eljárásra utaló jelzéssel, személyesen vagy postai úton benyújtani.
(3) Ha a kiírás másként nem rendelkezik egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet,
illetve egy eljárásban csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár
konzorcium tagjaként.
(4) Ha a kiírás biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha
az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt
formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta.
(5) Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége – ha a kiírás másként nem rendelkezik – akkor
kezdődik, amikor az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
(6) Az ajánlattevő az ajánlatához, a tulajdonosi jog gyakorlója által hozott döntés
időpontjától számított 30 napig, de legfeljebb az ajánlat benyújtási határidejének
lejártától számított 90 napig kötve van. A döntés napja, illetve a benyújtási határidő
határnapja a 30 és 90 napba nem számít bele.
(7) Az ajánlati biztosíték a tulajdonosi jog gyakorlója által hozott döntés időpontját
követően a szerződést biztosító mellékkötelezettségnek, bánatpénznek minősül.
19. Az ajánlat érkeztetése, felbontása
25. §
(1) Az ajánlat beérkezése során a kiírót képviselő átvevő rávezeti az átvétel pontos
időpontját az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét,
érkezteti, és nyilvántartásba veszi az ajánlatot.
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(2) A beérkezett ajánlat felbontása a benyújtási határidőt követően zártkörűen vagy
nyilvánosan történhet.
a) Zártkörű a bontás akkor, ha a kiíró és a Pályázatelbíráló Bizottság tagjai vannak
jelen.
b) Nyilvános a bontás akkor, ha a 25. § (2) bekezdés a) pontban megjelölteken kívül
a kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
(3) Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az
ajánlattevők nevét, székhelyét vagy lakóhelyét, valamint a kiíró által meghatározott
adatokat. Kivételt képeznek azok az adatok, melyeknek ismertetését az ajánlattevő
megtiltotta.
20. A Pályázatelbíráló Bizottság, az ajánlatok értékelése és elbírálása
26. §
(1) A Pályázatelbíráló Bizottság 5 tagból áll. A tagjait a Közgyűlés bizottságainak
tagjai közül a Közgyűlés elnöke kéri fel, bízza meg.
(2) A Pályázatelbíráló Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és elnökhelyettesét,
valamint meghatározza működésének szabályait.
(3) A Pályázatelbíráló Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja
jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4) A Pályázatelbíráló Bizottság munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatokat az
általános vagyonkezelő szerv vagyonkezelési feladatokat végző szervezeti egysége
látja el.
(5) A független szakértőre a Pályázatelbíráló Bizottság tehet javaslatot.
(6) A Pályázatelbíráló Bizottság véleményezi a felhívásra benyújtott ajánlatokat, és
köteles az elbírálásra vonatkozó javaslatot indokolással együtt a döntésre jogosult elé
előterjeszteni.
(7) A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell különösen:
a) az eljárás rövid ismertetését,
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,
c) az első két helyre javasolt pályázó megjelölését,
d) az eljárás eredményének összefoglaló értékelését,
e) egyéb, a Pályázatelbíráló Bizottság által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.
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(8) Az ajánlatok érvényességéről, valamint az eljárás eredményességéről a kiíró
jogosult és köteles dönteni, figyelemmel a felhívásban és a részletes tájékoztatóban
közöltekre, e fejezet előírásaira, valamint a jogszabályok rendelkezéseire.
(9) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati kiírásban foglaltaknak.
(10) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
b) a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek,
c) a 21. § (3) bekezdés k) pontban foglaltak figyelembe vételével a kiíró így határoz.
(11) Ha kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül kell elbírálni.
Az elbírálási határidőt a kiíró egyoldalú nyilatkozattal egy alkalommal legfeljebb 30
nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló határidőről az érintetteteket
tájékoztatni kell.
(12) Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló,
megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. A döntésben a nyertes ajánlattevőn kívül
meg kell jelölni azokat az ajánlattevőket, akikkel a döntésre jogosult szerződést kötne
akkor, ha az eljárás nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés
aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a döntésre jogosult a
szerződéstől eláll.
(13) A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb
8 munkanapon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.
21. A szerződéskötés
27. §
(1) A tulajdonosi jog gyakorlója által a vagyon elidegenítése vagy megszerzése
tárgyában hozott döntések alapján a szerződések szerkesztése és ellenjegyzése az
Önkormányzat Hivatala szervezési és jogi feladatokat ellátó szervezeti egységének
a feladata, melyet a kijelölt jogtanácsos lát el, esetenként a szerződéskötésre
ügyvédi megbízás adható.
(2) A szerződés megkötésére – a 23. § (6) bekezdésben foglaltakkal összhangban –
a döntést követően 30 nap áll rendelkezésre, mely indokolt esetben 30 nappal
meghosszabbítható.
(3) A szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb az azt követő 3 munkanapon
belül – 1 eredeti példány okirat alapján – az Önkormányzat Hivatala pénzügyi
feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik a számla kibocsátásáról, illetve
vétel esetén az ellenérték határidőben történő megfizetéséről.

49

(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonértékesítésből
származó bevételéről, a vételár befizetéséről – annak beérkezését követő 3
munkanapon belül – az Önkormányzat Hivatala pénzügyi feladatokat ellátó
szervezeti egysége igazolást ad ki, a szerződést szerkesztő és ellenjegyző
jogtanácsos, illetve ügyvéd, valamint az Önkormányzat Hivatala vagyonkezelési
feladatokat ellátó szervezeti egysége részére.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt igazolás alapján – annak átvételétől számított 3
munkanapon belül – a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
szükséges és ellenjegyzéssel ellátott „Nyilatkozat vételár kifizetéséről” okirat
kiadásra kerül vevő részére, melyet az Önkormányzat Hivatala szervezési és jogi
feladatokat ellátó szervezeti egysége, vagy a megbízott ügyvéd készít el.
(6) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a tulajdonjogát érintő
ügyekben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, törlés iránti kérelem illetékes körzeti
földhivatalhoz történő benyújtásáról a vevő gondoskodik, a felek eltérő
megállapodása hiányában.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések
28. §
A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az egyes kategóriákba tartozó
vagyontárgyakban - az azt érintő döntések eredményeképpen - bekövetkező
változásokat aktualizálva átvezesse. Ezt évente egy alkalommal – az Önkormányzat
zárszámadásának elfogadásáról szóló önkormányzati rendelettel egyidejűleg és ahhoz
kapcsolódóan - a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
29. §
A megyei önkormányzatot megillető behajthatatlan követelésről történő lemondás
tárgyában való döntést a vagyonhasználó és a vagyonkezelő szervek minden naptári
évben két alkalommal: június 30-ig, illetőleg október 31-ig kezdeményezhetik
megfelelő indokolással, bizonyítási indítvánnyal.
30. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.) számú rendelet,
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b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 16/2009. (IX. 15.) számú rendelet módosításról
szóló 4/2010. (II. 17.) számú rendelet.

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata elfogadására, valamint a helyben központosított
közbeszerzési rendeletének megalkotására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. Előterjesztői módosítást teszek ehhez a napirendi ponthoz,
amelynek szövege a közgyűlési tagok részére kiosztásra került. A módosító
indítványom lényege az, hogy a közbeszerzési és beszerzési ügyekben 10 millió forint
nettó értékhatárig a közgyűlés elnöke, a fölött pedig a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság gyakorolja az ajánlatkérőt
megillető döntési jogosultságot az eljárást lezáró döntést illetően. Mindamellett van
még előterjesztői módosításom, amely a Rendelet 2. §-ának kiegészítéséről szól. A
Rendelet 2. § egészüljön ki (2) bekezdéssel és a 2. § szövegének számozása változzon
2. § (1) bekezdéssé: „Jelen Rendelet hatálya nem terjed ki a TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090006 „Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt közbeszerzéseinek és beszerzéseinek
megvalósítására.” A javaslat részét képező Szabályzat alábbi pontjai módosításra
kerülnének előterjesztői módosításként: a Szabályzat I. része egészüljön ki az alábbi
1.3. ponttal: „Jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0006
„Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt közbeszerzéseinek és beszerzéseinek
megvalósítására.” Előterjesztői javaslatot véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottság
elnökeit, hogy ismertessék a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk az eredeti határozati javaslatot és rendelet-tervezetet
tárgyalta, melyet egyhangú igen szavazattal elfogadott és elfogadásra ajánl a
közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlési tagjainkat, hogy amennyiben kérdésük, véleményük lenne, azt most
tegyék meg. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Az
előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Az
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előterjesztői módosításokkal együtt kérem szavazni először a határozati javaslat
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Határozati javaslat
A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett az előterjesztői
módosításokkal együtt meghozta az alábbi
határozatot:
137/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabályzatának elfogadása.

Megyei

Önkormányzat

Közbeszerzési

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata elfogadására vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
A szabályzat elfogadásával hatályát veszti a Borsod -Abaúj- Zemplén Megyei
Önkormányzat 19/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzata.
Felelős:
Határidő:

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
helyben
központosított
közbeszerzési rendeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv, valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Hivatala valamennyi Főosztálya számára meg kell
küldeni.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János, főjegyző
azonnal
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem most szavazni a napirendhez
kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 24 igen, 2 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
módosítással együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzésekről

A Borsod -Abaúj -Zemplén -Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) 17 /B. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
A Kbt. 17/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak alapján
a) a helyben központosított közbeszerzés lefolytatására a 4. § (1) bekezdése
szerint feljogosított szervezet,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervek, valamint a helyben
központosított közbeszerzési rendszerhez a 6. § szerint önként csatlakozott
szervezetek, továbbá
c) a Rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések eredményeként a helyben
központosított közbeszerzési rendszerben az ajánlatkérésre kizárólagosan
feljogosított szervezettel áruszállításra vagy szolgáltatás nyújtására szerződők
a helyben központosított közbeszerzési rendszer tárgyi hatálya alá tartozó áruk,
szolgáltatások közbeszerzéseinek megvalósítása során e rendelet és a Kbt. előírásai
szerint kötelesek eljárni.
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2. §
(1) A helyben központosított közbeszerzés tárgyi hatálya alá tartozó áruk és
szolgáltatások körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Jelen Rendelet hatálya nem terjed ki a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0006 „Csillagpont
Kórház létrehozása a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházban” című projekt közbeszerzéseinek és beszerzéseinek megvalósítására.

3. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
a) intézmény: az 1. § alapján a Rendelet személyi hatálya alá tartozó, az
Önkormányzat által fenntartott, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
valamint a 6. § szerint önként csatlakozott szervezet, ahol a „gazdálkodó
szervezetek“ fogalma alatt az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 685. § c) pontjában
meghatározott fogalmat kell érteni;
b) beszerzési igény: az intézmény által e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott áruk és szolgáltatások köréből kiválasztott áru vagy szolgáltatás
megrendelésére
irányuló
szerződés
(szerződés,
keretmegállapodás,
keretszerződés) alapja;
c) keretszerződés: az összesített beszerzési igények alapján kötött, a 11. § szerinti
szerződés;
d) keretmegállapodás: a Kbt. 4. § 12. pontja szerint meghatározott fogalom;
e) megrendelés: a keretszerződés terhére történő, Kbt. szabályai szerint történő
közvetlen intézményi áru-, vagy szolgáltatás-megrendelés;
f) helyben központosított közbeszerzési díj: a helyben központosított
közbeszerzést megvalósító beszerző szervezet részére az ellátott tevékenységért
az intézmények által fizetendő ellenérték.
4. §
A HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI RENDSZER
Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet
(1) A helyben központosított közbeszerzési rendszerben az ajánlatkérésre
kizárólagosan
feljogosított
szervezet
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat Hivatala (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1., továbbiakban:
Hivatal).
(2) A Hivatal ellátja a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével
kapcsolatos feladatokat, valamint lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési

54

rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket. A Hivatal – amennyiben azt
műszaki sajátosságok, speciális szakértelem igénye megalapozza – külső szakértőt,
bonyolító céget bízhat meg a közbeszerzések lebonyolításával, a Hivatal Rendeletben
foglalt teljes feladatának vagy feladatai egy részének ellátásával.
(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi
feladatokat látja el:
a) a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési előirányzatoknak
megfelelően az intézmények által írásban szolgáltatott adatok alapján összesíti
és rendszerezi a beszerzési igényeket, elkészíti a Hivatal – saját intézményi
közbeszerzési tervén kívüli – összesített beszerzési igények alapján készített
közbeszerzési tervét a tárgyév április 15-éig;
b) legkésőbb tárgyév április 30-áig megindítja a közbeszerzési eljárás(ok)at és – az
intézményi igények figyelembe vételével - a lehető legrövidebb időn belül
lefolytatja azokat a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, valamint a
továbbiakban is gondoskodik a szükséges közbeszerzések lefolytatásáról,
esetleges jogorvoslati eljárásokban való képviseletről, és a Kbt. szabályainak
maradéktalan betartásáról;
c) a beszerzési igényeket tartalmazó adatbázist folyamatosan aktualizálja,
karbantartja, és ennek figyelembe vételével megtervezi és előkészíti a helyben
központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó
közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat;
d) elkészíti és megküldi/feladja a Kbt. szerint kötelező valamennyi tájékoztatást,
összegezést, így különösen az éves statisztikai összegezést;
e) a rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges adatokról intézményi kérésre tájékoztatást ad;
f) az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a beszerzési igények
teljesítését,
g) a keretszerződések, szerződések, keretmegállapodások hatályos szövegét az
intézmények számára elérhetővé teszi;
h) a helyben központosított közbeszerzési eljárások kapcsán a Kbt-ben
foglaltaknak megfelelő adatoknak és információknak a helyben szokásos
módon és a www.baz.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) történő
közzétételéről gondoskodik,
i) vezetője évente beszámol a Közgyűlésnek a helyben központosított
közbeszerzési rendszer működéséről;
j) ellátja mindazon egyéb feladatot, melyet jogszabály és a helyi szabályozás a
feladat- és hatáskörébe utal.
5. §
(1) A Hivatal által lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán felmerülő feladatok
ellátásáért az önként csatlakozó intézmények a Hivatal részére a beszerzési igény
elküldése előtt helyben központosított közbeszerzési díjat kötelesek fizetni átutalással
a Hivatal 12046102-00151411-00100008 számú bankszámlájára. A közleményben a
beszerzés tárgya és a „helyben központosított közbeszerzés“ feltüntetendő. A díj
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összege a megrendelt áru vagy szolgáltatás beszerzési igényben rögzített becsült
értékének 2 %-a + áfa.
(2) A Hivatal köteles a központosított közbeszerzési díjakról nyilvántartást vezetni, és
meg nem valósult beszerzés, vagy nem a helyben központosított közbeszerzéssel
történő beszerzés esetén az intézménynek a díjat visszafizetni.
6. §
A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozás
(1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek az
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján csatlakoznak, az Önkormányzat
résztulajdonában álló társas gazdálkodó szervezetek pedig megállapodás alapján
önként csatlakozhatnak a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez.
(2) Az önkéntes csatlakozásra irányuló kérelem benyújtására minden év január 20.
napjáig van lehetőség, a csatlakozás iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani, a
kérelem elfogadásáról és a csatlakozási megállapodás aláírásáról a Közgyűlés dönt a
tárgyév március 30-ig.
(3) Az elfogadott önként csatlakozó szervezetet a Hivatal az intézmények
nyilvántartásába felveszi.
(4) A helyben központosított rendszerhez önként csatlakozott szervezetek minden év
december 31-éig kezdeményezhetik a helyben központosított közbeszerzésekből való
kilépésüket.
7. §
A Hivatal által kezelt adatok köre, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség

(1) A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetése körében –
a vonatkozó jogszabályok keretei között - különösen az alábbi adatokat kezeli:
a) az intézmények adatait,
b) a szállítók adatait,
c) a szerződések, keretmegállapodások, keretszerződések és a közvetlen intézményi
megrendelések adatait.
(2) Az intézmények a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket
negyedévente kötelesek teljesíteni.
(3) A Hivatal köteles a helyben központosított közbeszerzési rendszerrel, különösen a
keretszerződésekkel kapcsolatos adatokat a honlapon közzétenni.
8. §
(1) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá
tartozó áru vagy szolgáltatás beszerzésére vonatkozó igényeket írásban jelzik a
Hivatalnak.
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(2) Az intézmények a beszerzési igényeik bejelentésének teljesítése kapcsán kötelesek
adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiket határidőben teljesíteni, annak érdekében,
hogy a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével elérni kívánt
gazdasági célok megvalósuljanak.
9. §
(1) Az intézmények tárgyév március 30. napjáig kötelesek leadni a Hivatalhoz a
tárgyévi beszerzési igényeiket beszerzési tárgyanként, meghatározva különösen az
alábbiakat:
a) intézmény adatai (különösen: név, székhely, bankszámlaszám, adószám,
képviselő);
b) kapcsolattartó neve;
c) az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése (a Rendelet 1. számú
mellékletének megfelelő sorára is utalással, a pontos CPV-kód megadásával,
valamint az esetleg speciális minőségi jellemzők feltüntetésével);
d) az áru vagy szolgáltatás mennyisége (az egyirányú esetleges eltérés %-os
megadásával);
e) a beszerzés becsült értéke;
f) teljesítés kívánt ideje /áruszállítás megkezdésének időpontja(i); szolgáltatás
megkezdésének időpontja(i)/ (amennyiben van keretszerződés a beszerzési
igényben foglalt árura vagy szolgáltatásra, ez legkorábban az adott beszerzési
igény bejelentésének határidejét követő 30. nap, amennyiben nincs, 90. nap
lehet);
g) teljesítés helye.
(2) Amennyiben a tárgyév március 30-ig leadott beszerzési igényekben változás áll be,
avagy új igény merül fel, az intézmények kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a
megjelölt első teljesítési időpontot megelőző 40 nappal (amennyiben a beszerzési
igényre még nincs keretszerződés, 120 nappal) megelőzően a Hivatalnak írásban
bejelenteni. Új beszerzési igény benyújtása esetén az 5. § szerinti díjat, a beszerzési
igény módosítása esetén pedig a díj felét kell az ott meghatározott módon megfizetni.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidő nem munkanapra esik,
úgy a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
(4) Az intézmények tárgyévi beszerzési igényeiről a Hivatal külön nyilvántartást vezet.
(5) A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően
legalább 5 munkanappal köteles tájékoztatni az intézményeket,
a) a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról,
b) a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről,
c) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről,
d) a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról,
e) a szerződéskötés tervezett időpontjáról.
(6) A Hivatal a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási cselekményeiről köteles
tájékoztatni az intézményeket, így különösen
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a) az ajánlatok bontásáról,
b) az eredményhirdetésről (annak hiányában az összegezésről),
c) az esetleges jogorvoslati eljárásról,
d) a szerződés megkötésének időpontjáról.
(7) Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítéséről (teljesítési évfordulókról)
haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni a Hivatalt, így különösen kötelesek
írásban tájékoztatást adni a Hivatalnak a teljesítésről/részteljesítésről/késedelmes
teljesítésről/hibás teljesítésről az eseményt követő 5 munkanapon belül, (több éven át
tartó teljesítés esetén az adott évi teljesítésről a szerződéskötés évfordulói előtti 10
nappal) különösen az alábbi adatok megadásával:
a) az igényelt és a leszállított áru / teljesített szolgáltatás megnevezése (a Rendelet
mellékletének megfelelő sorára is utalással),
b) a beszerzési igény benyújtásának ideje,
c) a mennyiség,
d) az érték,
e) a teljesítés ideje és
f) a teljesítés minősítése (kiváló/megfelelő/nem megfelelő).
(8) Az intézmények kötelesek a Hivatal részére annak írásbeli megkeresésére a
megkeresésben megjelölt határidőben a kért tájékoztatást megadni, amennyiben az a
helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban szükséges.
10. §
(1) Az intézmények a Rendelet hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások beszerzését a
Hivatal előzetes írásbeli engedélye alapján saját hatáskörben is lefolytathatják,
különösen, ha az összesített beszerzési igény nem közbeszerzés-köteles, a beszerzési
igényben szereplő árura vagy szolgáltatásra nincs keretszerződés avagy a beszerzési
igény sürgőssége miatt a Rendeletben előírt határidők nem lennének tarthatók.
(2) A saját hatáskörben történő beszerzés megvalósulását követően haladéktalanul, de
legkésőbb a szerződéskötést vagy megrendelést követő 5 munkanapon belül a 9. § (1)
bekezdésében, a beszerzés teljesülését követően pedig a 9. § (7) bekezdésében foglalt
adatokat közlő írásbeli tájékoztatást ad a Hivatalnak. A saját hatáskörben történő
beszerzés nem eredményezheti a Rendelet és a Kbt. szabályainak indokolatlan
megkerülését. Indokolatlan saját hatáskörű beszerzés, a közbeszerzési szabályok
megsértésével lefolytatott eljárás, illetve a tájékoztatás elmaradása miatt az intézmény
vezetője anyagi felelősséggel tartozik.
11. §
A szerződés, keretmegállapodás, keretszerződés, megrendelés
(1) A Hivatal az összesített beszerzési igények alapján a helyben központosított
közbeszerzési eljárások eredményeképpen a Kbt. szabályai szerint közvetlen
szerződést, keretmegállapodást, avagy a jelen § szerinti – a megrendelési jogot az
intézményre engedményező, de a Kbt. előírásainak megtartásának kötelességét ezzel
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együtt átruházó - keretszerződést köt. Keretszerződés a Kbt.-ben meghatározott
keretmegállapodásos eljárás eredményeként köthető. Az intézmények a
keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel közvetlenül szerezhetik be a
beszerzési igénnyel előre jelzett árut illetve a szolgáltatást. A szerződés,
keretmegállapodás, valamint a keretszerződés aláírására Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Főjegyzője, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke együttesen, a megrendelés aláírására az intézmény vezetője
jogosult.
(2) A keretszerződésből történő megrendelés során az intézmény köteles betartani a
Kbt. előírásait és érvényesíteni a keretszerződés feltételeit. A megrendelés nem lehet
ellentétes a keretszerződéssel és a Kbt.-vel.
(3) A keretszerződés:
a) a helyben központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés
legfeljebb 4 évre köthető;
b) a keretszerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
ba) a szerződő felek megnevezését,
bb) a keretszerződés előzményeinek (lefolytatott közbeszerzési eljárás), a
közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése
szerinti meghatározását,
bc) a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,
bd) a szerződés hatályát,
be) az ellenszolgáltatás mértékét,
bf) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú
jognyilatkozattal (a továbbiakban: megrendeléssel) jogosult a kívánt áru
mennyiséget vagy szolgáltatást a keretszerződés szerinti szerződéses partnertől
megrendelni,
bg) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a
teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és
pénzügyi) részletes feltételeket,
bh) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,
bi) az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek
végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket,
bj) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.
12. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Borsod -Abaúj -Zemplén -Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának rendelkezései az
irányadóak.

(2) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
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21/2010. (XII. 17.) rendelet 1. melléklete

Áruk
Sorszám Megnevezés
CPV-kód
15.00.00.00-8
1. Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok
2. Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
18.10.00.00-0
21.00.00.00-3
3. Különféle fapép, papír és papírtermékek
22.00.00.00-0
4. Különféle nyomtatott anyagok és nyomdai áruk
22.86.70.00-5
5. Étkezési utalvány (Ebédjegy)
23.00.00.00-7
6. Kőolajtermékek és tüzelőanyagok
24.51.30.00-3
7. Tisztítószerek
25.12.23.20-1
8. Gyógyszerészeti áruk
9. Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek 30.00.00.00-9
10. Gyógyászati és laboratóriumi eszközök, optikai és precíziós 33.00.00.00-0
eszközök, órák, gyógyszerészeti és kapcsolódó gyógyászati
fogyóeszközök
11. Megmunkált áruk, bútorok, kézműipari és különleges célú 36.00.00.00-1
termékek és kapcsolódó fogyóeszközök
Szolgáltatások
Sorszám
12.
13.
14.

Megnevezés
Távhőszolgáltatás
Javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások

CPV-kód
40.34.00.00-7
50.00.00.00-5

Étkezdei és élelmezési szolgáltatások
Szárazföldi utasszállítási szolgáltatás
Szárazföldi áruszállítási szolgáltatás
Közművek, közhasznú szolgáltatások
Pénzügyi közvetítő szolgáltatások

55.50.00.00-5
60.11.00.00-2
60.12.00.00-5
65.00.00.00-3
66.00.00.00-0

15.
16.
17.
18.
19. Őrzési szolgáltatások
20. Irodatakarítási szolgáltatások
21. Iskolatakarítási szolgáltatások

74.61.30.00-9
74.75.00.00-1
74.76.00.00-4

A teljes CPV-szójegyzék az alábbi jogszabályban található meg: A BIZOTTSÁG
2151/2003/EK RENDELETE (2003. december 16.) és az azt módosító 213/2008/EK
RENDELETE a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
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Hetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alatt álló intézmények gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló
rendelet megalkotására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. Az Egészségügyi Bizottság, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság azonos módosító indítványt fogadott el, amely szerint: a
rendelet-tervezet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép: „Az intézmény vezetője
köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény összes bevétele - kivéve az
Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozást és a házipénztári keretösszeget - a
munkanap végén befizetésre kerüljön a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 12046102-00151411-00100008 számú pénzforgalmi számlájára. Az
intézmények a továbbiakban is saját bevételük teljes összegéig kiadást tervezhetnek.”
Előterjesztői módosítást teszek, amely szerint a rendelet-tervezet 3. §-át a Közgyűlés a
következők szerint fogadja el:
„Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény összes bevétele
- kivéve az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozást és a házipénztári
keretösszeget - a munkanap végén befizetésre kerüljön a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 12046102-00151411-00100008 számú pénzforgalmi
számlájára. Az intézmények a továbbiakban is saját bevételük teljes összegéig kiadást
tervezhetnek.” A javaslatunkat véleményezte az Egészségügyi Bizottság, a Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság és a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság. Felkérem a bizottság elnökeit ebben a sorrendben, hogy a
bizottságuk véleményét elmondják. Egészségügyi Bizottságot kérem először.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtette írásbeli
módosító indítványát és ha ez bekerül az előterjesztői módosításba, akkor
természetesen az nem releváns, egyébként 15 igennel elfogadta az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást. A
következő bizottsági vélemény előtt hadd tegyek annyi kiegészítést, hogy az
előterjesztői módosítás, amely az Egészségügyi Bizottság véleménye alapján született,
az teljeskörűen átveszi a módosító indítványt, tehát az intézmények tervezhetik a
kiadásaikat a keretösszegre vonatkozóan. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
véleményét kérem.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság nyilván még
nem tudta tárgyalni ezeket csak az eredeti formájában, és így a bizottság 9 igen és 1
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 14 igennel, 2 tartózkodás
mellett javasoljuk a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangú igen szavazattal a rendelet-tervezetet
elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottsági
ülésünkön a módosító javaslatot is tárgyaltuk már, úgyhogy a módosító javaslatot és az
eredeti rendelet-tervezetet egyhangúlag 8 igennel elfogadásra javasoltuk a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben véleményük, kérdésük van, azt szíveskedjenek
megtenni most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Az
előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Tekintve, hogy az előterjesztő
befogadta a bizottsági módosító indítványt, kérem, szíveskedjenek szavazni az
előterjesztői módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
módosítással együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények gazdálkodásának egyes kérdéseiről

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
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2.§
Az intézmények finanszírozásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala Közgazdasági Főosztálya kincstári rendszerben gondoskodik.
3. §
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény összes bevétele
- kivéve az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozást és a házipénztári
keretösszeget - a munkanap végén befizetésre kerüljön a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 12046102-00151411-00100008 számú pénzforgalmi
számlájára. Az intézmények a továbbiakban is saját bevételük teljes összegéig kiadást
tervezhetnek.
4. §
Az intézmény vezetőjének folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és naprakész
kimutatással kell rendelkeznie az intézmény követelésállományáról, meg kell hoznia a
szükséges intézkedéseket követelésállománya behajtására, és a befolyt összeget be kell
fizetni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 12046102-0015141100100008 számú pénzforgalmi számlájára.
5. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy e rendelet végrehajtásának részletes
szabályait meghatározza, és azt az intézmények részére kiadja.
6. §
(1) E rendelet 2010. december 17-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) számú rendelet 14. §-a.

Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alá tartozó intézmények és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságok átszervezésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A javaslatot véleményezte az Egészségügyi Bizottság, a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
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Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság is. Felkérem a bizottság elnökeit, ismertessék a
bizottságok véleményét ebben a sorrendben.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság 10
igen, 4 nem szavazattal támogatta a javaslatot.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 14 igen, 2
tartózkodás mellett javasolja az előterjesztést elfogadásra a közgyűlésnek.
Török Dezső,
a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangú igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Szintén
egyhangúlag támogattuk az előterjesztést.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztést 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
közgyűlési tagjainkat, amennyiben véleményük, észrevételük, kérdésük van,
szíveskedjenek azt megtenni most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát
lezárom. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
138/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és a kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozza:

1.

A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és az
ágazati jogszabályokban meghatározott feladatai színvonalas, ugyanakkor
költségtakarékos ellátása érdekében, - az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe
vételével - mint a költségvetési szervek irányító szerve, összevonással kívánja
átszervezni a fenntartásában működő gyermekvédelmi és tartós bentlakást nyújtó
szakosított szociális intézményeket; az oktatási és kulturális intézményeket;
valamint az egészségügyi intézményeket.

2.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete,
a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft., az Általános Vagyonkezelő Kft. és a
Kulcs Tour Kft. által végzett tevékenységeket egy gazdasági társaság keretében
kívánja ellátni.

3.

A Közgyűlés felhívja Főjegyzőjét, hogy készítsen elő és dolgozzon ki az 1-2.
pontban foglaltak végrehajtására vonatkozó részletes döntési javaslatot és
folytassa le az érintett hatóságokkal, szervezetekkel a szükséges előzetes
egyeztetéseket.
Felelős:
Határidő:

4.

A Közgyűlés felhatalmazza főjegyzőjét, hogy az előkészítő munka elvégzésére a
Hivatal és az érintett intézmények munkatársainak bevonásával az átszervezés
szakmai irányultságának megfelelően munkacsoportokat hozzon létre.
Felelős:
Határidő:

5.

Dr. Kovács János főjegyző
2011. február 15.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy nyújtson be előterjesztést az intézményi
átszervezések megvalósítására és a kapcsoló feladatok ütemezésére vonatkozóan
legkésőbb a képviselő-testület 2011. februári ülésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. február 15.
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Kilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A javaslatot véleményezte a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság. Felkérem a bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottság véleményét,
először a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal
elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek, hogy a hivatal létszáma 101 főről 92re csökkenjen.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
közgyűlési tagjainkat, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
most megtenni. Egy jelentkezőt látok, frakcióvezető úr, Kormos Dénes parancsoljon.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Lényegében hasonló dolgot mondhatnék
el, mint az előző napirendnél. Feltehetném azt a kérdést, hogy 105-ről miért nem 90,
miért nem 89, vagy miért nem 95? Ugyanis, amikor egy ilyen jellegű intézkedést tesz a
közgyűlés vezetése, érthető módon áttekinti a feladatokat, a feladatok szerkezetét.
Javaslatot tesz korábbi előterjesztésében egy intézményi struktúra átalakítására.
Javaslatot tesz különböző szervezetek működésének összerendezésére, egy új struktúra
jelenik meg, ami valamilyen módon lecsapódik a hivatal tevékenységében
nyilvánvalóan. Ebből az előterjesztésből nem lehet látni azt, hogy ez a felállás milyen
módon garantálja azt, hogy az új szervezeti forma, amihez adott esetben ennyi, vagy
nem tudjuk, hogy miért pont ennyi létszám kell, hogyan garantálja a szakszerű
működést. Majd az SZMSZ-ben, mert minden mindennel összefügg, látunk olyat,
hogy a közgyűlés vezetésének munkáját politikai tanácsadók segítik. Az aggodalmunk
az, hogy - mivel a Megyei Önkormányzat feladatának majd azt mondom, hogy nagy
része az intézményhálózat megbízható működésével, működtetésével függ össze, - itt
az arányok hogyan jelennek meg adott esetben a közgyűlés hivatalának összetételében.
Fennáll-e az a veszély, hogy ez a szám kiket és milyen módon érint? Mögötte van-e az
a garancia, hogy egy ilyen intézményhálózat működtetésének megfelelő szakmai
feltételek megvannak, vagy pedig nyilvánvalóan minden politikai szerveződésre -
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bármilyen legyen az, - nehezedik egy olyan nyomás, hogy bizonyos igényeket a
foglalkoztatással ki kell elégítenie. Mindig volt ilyen, feltehetően lesz is az
elkövetkezendő időszakban. Összességében nem tudunk mit kezdeni az
előterjesztéssel, a létszámcsökkentéssel, mert azt mondjuk, hogy kérem szépen van
egy struktúra, ilyen szakmai összetétellel tudjuk garantálni a közgyűlésnek, hogy ez a
hivatal kellőképpen el tudja látni a feladatát, akkor érdemben meg tudjuk mondani,
vagy legalábbis tudunk viszonyítást mellérakni, hogy a 9, 9-e vagy 3., ebben a
formában ez nem látszik. Tehát ilyen formájú létszámcsökkentést most sem és a
jövőben sem tudunk támogatni, mert e mögött nincs megfelelő tartalom, szervezeti
háttér bemutatása és valamiféle garancia a feladat ellátására.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok,
így a vitát lezárom. Ha jól értem, akkor a frakció nem tudja támogatni az
előterjesztésünket, tehát a rövid tartalma, kivonata ez a frakcióvezető úr
hozzászólásának. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
139/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók
létszámcsökkentése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalánál dolgozók létszámcsökkentésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a takarékosabb működés érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatalában 2011. február 1. napjától az engedélyezett létszámot
101 főről 92 főre csökkenti.
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak -
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munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. Az álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó
jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez a Közgyűlés központi költségvetési
támogatás igényléséhez pályázatot nyújt be.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2010. január 31., illetve értelem szerint

Tizedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését
előkészítő bizottságok közgyűlési tagjainak delegálására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az
ülés nyilvánosan folytatódik.
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. Az
érintettek bejelentették személyes érintettségüket, és úgy nyilatkoztak, hogy a
szavazásban rész kívánnak venni.
Tekintettel arra, hogy bármely közgyűlési tag javasolhatja az érintettek kizárását,
kérdezem, hogy van-e valaki a képviselők közül, aki kizárási javaslatot kíván tenni?
Jelentkezőt nem látok. Megállapítom, hogy kizárási javaslat így nem is hangzott el.
Kérem a közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetőit, illetve közgyűlés tagjait, hogy
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, a vitát így lezárom. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
140/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint BorsodAbaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő bizottságok
közgyűlési tagjainak delegálása
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A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságok közgyűlési tagjainak delegálásáról szóló javaslatot és az alábbi döntést
hozta:
1.

A Közgyűlés - megbízatásának időtartamára –
• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj odaítélését
előkészítő bizottságba
Vitális István megyei önkormányzati képviselőt,
• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését
előkészítő bizottságba
Szeles András megyei önkormányzati képviselőt
delegálja.

2.

E határozatot meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén
Rendőrfőkapitánynak,
illetve
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának.
Felelős:
Határidő:

Megyei
Megyei

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tizenegyedik napirend: Javaslat az Archeológiai Kulturális Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került. Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés nyilvánosan
folytatódik. A kiküldött javaslatot tárgyalta és véleményezte a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság is. Felkérem a bizottság elnökeit, ismertessék a
bizottságuk véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság: Az Archeológiai Kulturális
Közalapítvány alapító okiratával kapcsolatban nem érkeztek meg a szükséges
dokumentumok, ezért amellett döntöttünk, hogy levesszük a napirendi pontok közül,
így nem véleményeztük.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen, 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a
határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük fogalmazódott meg, azt tegyék
meg most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez kapcsolódó
határozati javaslatunk előtt engedjenek meg előterjesztői jogkörömben annyit, hogy
ismertessem Önökkel a Kuratórium tagoknak egy rövid rezüméjét. Takács Gábor urat
javasoljuk elnöknek, ő Erdőhorváti polgármestere. Erdőhorváti környékén,
Zemplénben több olyan régészeti lelőhely van, várrom található, amelyen a jövőben
ásatások történnek, és hasonló feltárások kerülnek majd sorra a jövőben. Végzettsége
agrármérnök. Tagoknak Rakaczki Zoltán urat, Forró Község polgármesterét, aki
népművelő, és Takács László urat, az ongai iskolában tanító történelem szakos tanárt
javaslom, aki nagy számban írt településtörténeti munkákat honismereti, helytörténeti
műveket. Visszatérve a határozati javaslatunk elfogadásához, kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 2 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
141/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az „Archeológia Kulturális Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Archeológia Kulturális
Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak valamint Felügyelő Bizottság tagjainak
megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, tagjainak 2011.
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig az alábbi személyeket bízza meg:
A Kuratórium elnöke:

Takács Gábor (…)

A Kuratórium tagjai:

Rakaczki Zoltán (…)
Takács László (...)

70

2. 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság
tagjainak:
Dr. Rózsa György (…)
Sándor Edina (...)
Váraljai Zoltán (...)

jelöli ki.
3. Felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Archeológia Kulturális Közalapítvány
Alapító Okirata VI. fejezetének 12.3/ pontja alapján saját tagjai közül válassza
meg elnökét.
4. Köszönetét fejezi ki az Archeológia Kulturális Közalapítvány
Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának a végzett munkájáért.

eddigi

5. Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okirata VI. fejezete 2./ pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„A Kuratórium 2011. január 1-i hatállyal 3 (három) tagból áll. A Kuratórium
tagjait az alapító kéri fel. A Kuratórium elnökének és tagjainak a megbízatása
2015. december 31. napjáig tart, egyébként a megbízatás 5 éves időtartamra szól.”
6. Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okirata VI. fejezete 3./ pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„A Kuratórium elnöke:

Takács Gábor (...)

A Kuratórium tagjai:

Rakaczki Zoltán (...)
Takács László (...)”

7. Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okirat VI. fejezetének 12.1/
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az Ellenőrző Bizottság 3 (három) tagú, tagjait az alapító jelöli ki. Az Ellenőrző
Bizottság tagjainak megbízatása 2015. december 31. napjáig tart, egyébként a
megbízatás 5 éves időtartamra szól.”
8. Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okirat VI. fejezetének 12.2/
pontját az alábbiak szerint módosítja:
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„Ellenőrző Bizottság tagjai:
- Dr. Rózsa György (…)
- Sándor Edina (...)
- Váraljai Zoltán (...)”

9. Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az Alapító Okiraton a módosításokat vezesse át,
és nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróságnak. A módosított Alapító Okiratnak tartalmazni kell a Kuratórium,
valamint Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak lakcímét is.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke
2010. december 31.

Tizenkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési
díjairól szóló 6/2010. (II.17.) számú rendeletének módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, valamint a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék
a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelet-tervezetet egyhangú igen szavazattal
elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Szintén 8 igen
szavazattal egyhangúlag támogattuk az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlési tagjainkat, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van a napirendi
ponthoz, szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát
lezárom. Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
intézményi térítési díjairól szóló 6/2010. (II. 17.) számú rendeletének
módosítására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló rendeletének
módosítására (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Idősek Otthona, Bodrogkeresztúr
Idősek Otthona, Borsodnádasd
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona, Encs
Idősek Otthona, Ormosbánya
Idősek Otthona, Ózd
Idősek és Fogyatékosok Otthona, Sárospatak
a) idősek otthona
b) fogyatékos személyek otthona
Idősek Otthona, Szerencs
Gondoskodás és Esély Háza, Sajószentpéter
a) szenvedélybetegek otthona
b) szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
Pszichiátriai Otthon, Borsodivánka
Pszichiátriai Otthon, Hejőbába
a) pszichiátriai otthon

Napi
Havi
intézményi térítési díj (Ft)
2140
64 200
2350
70 500
2580
77 400
1850
55 500
2350
70 500
2310
1880
2350

69 300
56 400
70 500

2130
2130
1920

63 900
63 900
57 600

1920

57 600
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b) lakóotthon (rehabilitációs célú)
11. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Izsófalva
a) pszichiátriai otthon (Izsófalva)
b) idősek otthona (Sajószentpéter)
12. Pszichiátriai Otthon, Ricse
13. Ápoló-Gondozó Otthon, Boldogkőváralja
14. Ápoló-Gondozó Otthon, Tokaj
15. Fogyatékosok Otthona, Edelény
a) fogyatékos személyek otthona
b) lakóotthon (ápoló-gondozó célú)
16. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és
Fogyatékosok Otthona, Putnok
a) rehabilitációs intézmény
b) fogyatékos személyek otthona (telephelyen)
c) lakóotthon (rehabilitációs célú)
d) fogyatékos személyek otthona (székhelyen)

650

19 500

1930
2600
1920
1780
1780

57 900
78 000
57 600
53 400
53 400

2530
2450

75 900
73 500

2530
1880
1170
2530

75 900
56 400
35 100
75 900”

2. §

Ez a rendelet 2010. december 30. napján lép hatályba.

Tizenharmadik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsban való
képviseletére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került. Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés nyilvánosan
folytatódik. A képviselő-testületi döntésből kizárható az, akit az ügy személyesen
érint. A személyes érintettséget az érintettek bejelentették, ám úgy nyilatkoztak, hogy
a szavazásban rész kívánnak venni. Tekintettel arra, hogy kizárást bármely közgyűlési
tag javasolhat, kérdezem, hogy van-e valaki a képviselők közül, aki kizárási javaslatot
kíván megfogalmazni? Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Megállapítom, hogy
kizárási javaslat nem hangzott el. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek megtenni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
142/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Észak-Magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanácsban való képviselete

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsban
való képviseletére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés 24/2007. (III. 29.) Kgy. számú határozatát 2010. december 31-ével
hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés 2011. január 1-jétől az Észak-Magyarországi Regionális
Egészségügyi Tanácsban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat − mint
egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltatók (egészségügyi intézmények)
fenntartója − képviseletével Csiger Lajost, a Közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnökét bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizennegyedik
napirend:
Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
gazdaságának elemzése a társas és egyéni vállalkozók, valamint a
magánszemélyek adatai alapján 2007-2010. év között
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztőt köszöntöm Szalayné
Ostorházi Mária úrhölgyet, az APEH Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának igazgatóját. Kérdezem szükségesnek tartja-e a tájékoztató
kiegészítést 5 perc időkeretben?
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Szalayné Ostorházi Mária, az APEH Észak-magyarországi
Igazgatóságának igazgatója: Köszönöm szépen, nem.

Regionális

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a véleményt.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Főigazgató asszony ott volt a bizottsági ülésünkön, egy nagyon
színvonalas anyagot kaptunk, terjedelme majd 60 oldal, rengeteg számmal, táblázattal
megtöltve, úgyhogy mindenki kedvére olvasgathatta. A tendenciák tekintetében voltak
vélemények, amik kialakultak a bizottsági ülésen. Összességében bizottságunk 16
egyhangú igen szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a beszámolót a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, azt most szíveskedjenek
megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Így válaszadásra
sem kerül sor. Köszönjük szépen Igazgató asszony, hogy eljött közgyűlésünkre.
Tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk annak tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Tizenötödik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci
helyzetéről és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőt, Tamás Ildikó
úrhölgyet, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ igazgatóját, illetve
köszöntöm Zagyiné Honti Évát, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ szakmai főigazgató-helyettesét. Kérdezem, hogy szükségesnek tartja-e a
tájékoztatót kiegészíteni?
Zagyiné Honti Éva, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
szakmai főigazgató-helyettese: Köszönöm szépen, nem.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság. Kérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke: Valóban képviselő asszony ott volt, részletesen
beszéltünk a közfoglalkoztatásról, arról, hogy milyen változások várhatók most év
végén, és hogyan készülnek fel arra, hogy mi várható majd 2011. januárjában, amikor
a munkanélküliek megrohanják majd a kirendeltségeket, mert a közfoglalkoztatásban
úgy gondoljuk, hogy kevesebben lesznek majd. Részletes tárgyalás után a
bizottságunk 16 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette és ajánlja a
közgyűlésnek elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek
megfogalmazni. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok, Pasztorniczky István urat a
JOBBIK frakcióból, parancsoljon.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Azért szólok hozzá, mert a bizottságban is
elmondtam, tulajdonképpen kérést kívánok tolmácsolni. Városi és sátoraljaújhelyi
intézményekről van szó. Megyei kezelésben lévő városi intézményekről beszélnék. Az
„Út a munkához” program keretében nagyon sok olyan munkavállaló van
foglalkoztatva ezeknél az intézményeknél, akiket az önkormányzat küldött oda. Ez
2010. december 31-én lejár, és január 3.-án, az első munkanapon sok helyen nem lesz,
aki kinyissa az épületet, vagy esetleg a riasztó jelzésére reagáljon, vagy esetleg
megfőzze és felszolgálja az ételt a tanulóknak, mert ilyen is van. Ez egy olyan
probléma, ami jelentkezni fog január első napjaiban és a mi intézményeinket érinti. Én
vállaltam, hogy ezt tolmácsolom és miután ehhez a napirendi ponthoz áll a
legközelebb, ezért mondom el itt most. Talán az apparátus lesz az, akinek kezelni kell
majd ezt a problémát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a problémafelvetést. Még
jelentkezőnk Vécsi István úr.
Vécsi István, a közgyűlés tagja: Tegnapi bizottsági ülésünkhöz ehhez a napirendi
ponthoz többen is hozzászóltak, hisz egy olyan tájékoztatót kaptunk, amit
megszoktunk a Munkaügyi Központtól, színvonalas és teljeskörű. Most is köszönöm
főigazgató-helyettes asszonynak ezt a munkát. Lehetett látni ebből a tájékoztatóból,
hogy ez 15 ezer embernek a megszokott életét fogja január 1-jétől befolyásolni. Úgy
látom, hogy ez a tájékoztató is alátámasztja azt a javaslatot, amit korábban megtettem,
hogy kiemelten kellene a foglalkoztatás kérdésével foglalkoznunk. A frakcióvezető
úrnak az egyik mondatából is erre lehet következtetni amikor azt mondta, hogy meg
fogják a munkaügyi központokat, kirendeltségeket az emberek lepni. Nem lepni,
hanem az ügyeiket intézni. Ez alátámasztotta a javaslatomat, hisz a változás azt fogja
hozni, hogy négy órában is foglalkoztathatják majd az önkormányzatok az embereket.
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Ez első szempontból talán jónak is tűnhet, hogy minél többet tudunk foglalkoztatni, de
a másik oldalról nézve az is látható, hogy aki négy órás munkában fog tudni
elhelyezkedni, 6 év alatt fog megszerezni egyetlenegy nyugdíj évet és úgy gondolom,
hogy ezzel a problémát elodázzuk, ezeknek az embereknek a későbbi élete
determinált. Nem akarok sarkosabban fogalmazni, de hát valamennyien átéljük, vagy
átgondolhatjuk, hisz Borsod megyében a legtöbb település hátrányos helyzetben van,
nincs elsődleges munkaerőpiac, az emberek nem tudnak elhelyezkedni és a
vállalkozások sem olyan erősek, hogy fel tudják venni ezeket az embereket. Úgy
gondolom, hogy a tájékoztató ugyan megalapozott volt, de azzal az eszköztárral,
amellyel a Megyei Önkormányzat élhetne, azzal sajnos nem élünk, vagy nem éltünk,
mert épp erre lett volna lehetőség, hogy ezeket az anomáliákat, vagy azokat a
javaslatokat fogalmazzuk meg, hogy ne 4 órában vigye tovább a kormányzat ezt a
foglalkoztatást, hanem adja meg 6 órában a lehetőséget az embereknek, mert abban az
esetben már egy év alatt egy évet tudnának dolgozni. Jó lenne azt is elérni a
Munkaügyi Központnak, hogy ha nem lenne a négy hónapos gát, mert négy hónapnál
tovább nem lehet foglalkoztatni az embereket. Ezt szerettem volna elmondani és
felhívni Elnök úrnak a figyelmét ezekre a problémákra, amelyek a településeken,
térségben jelentkeznek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a véleményt képviselő úr.
Még egy hozzászólásra jelentkezőnk, Szamosvölgyi Péter urat kérem.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja: Talán ennek a feltett kérdésnek, vagy
kérdéseknek, ami most elhangzott az egyik válasza az lehet, hogy azok a források,
amelyek valamilyen módon rendelkezésre álltak az elmúlt két évben, mióta az „Út a
munkához” program beindult, elapadtak. Úgy, olyan formában, olyan
költségkihatással, mint ahogy eddig ment, ez a program sem mehetett tovább. De talán
nem is ez a mondanivalómnak a lényege. Összességében, gyakorló polgármesterként
nem tartom rossznak az „Út a munkához” program kidolgozását, hiszen nagyon sok
embernek adott lehetőséget arra, hogy munkát vállaljon. De az is látható, hogy attól a
helyzet cizelláltabb egy kicsit, mint hogy automatikusan felvettük az embereket.
Legalább egyszer egy évben megadtuk a lehetőséget, hogy munkát végezzen, ezzel
volt aki élt és alig várta, hogy munkát kapjon. Lássuk be, többségében pedig sajnos
sokan csak kihasználták ezt a lehetőséget. Az is látható volt, hogy a legnagyobb
jóakarat mellett, különösen az alulképzettek esetében a 8, vagy a 6 órás munkaidő a
legkeményebb ellenőrzési ráhatással együtt sem volt kihasználva. Bizony az effektív
munka egy 8, vagy egy 6 órás munkavégzés esetén sok esetben az egyharmadára,
egynegyedére korlátozódott és igazából eszköz elméletileg van, gyakorlatilag nem
nagyon volt. Azt hiszem, hogy az a helyzet, hogy ha valakinek munkát tudunk adni 4
órában és törekeszünk arra, hogy a 4 órát minél nagyobb mértékben és lehetőségben
kihasználja, az is egy jó megközelítés, hiszen még egyszer mondom, vannak, akik nem
alkalmasak arra, hogy huzamosan, tendencia szerint munkát végezzenek napról-napra,
óráról-órára. Attól függetlenül valóban érdekes kérdés lesz a 6, illetve a 8 órás
lehetőségeknek a kihasználása. Számomra inkább ott van a kérdés, hogy mennyi az az
önerő, amit a településeknek, a munkáltatóknak majd hozzá kell adni a támogatáshoz.
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Most 95% volt ez a támogatási intenzitás. Pasztorniczky István képviselőtársam
véleménye az valóban megfontolandó, hiszen több tucat intézménye van a Megyei
Közgyűlésnek. Ezek az intézmények is éltek a lehetőséggel és valóban foglalkoztattak
az „Út a munkához” program keretén belül jónéhány rászorultat, érettségizetteket, sőt
diplomásokat, és alacsonyabb végzettségűeket is, és közülük jónéhányan kiállták a
próbát, tehát megfelelő munkavégzést tanúsítottak, ezért amennyiben lesz lehetőség, bár ugye két vagy három napirendi ponttal ezelőtt éppen nem erre mutat a jövő és a
2011-es költségvetés, legalábbis a koncepcionális szinten - érdemes megpróbálni ezek
közül azokat, akik tényleg tisztességesen végezték a munkájukat és dolgozni akartak,
újra foglalkoztatni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok.
A vitát lezárom. Kérdezem főigazgató-helyettes asszonyt, hogy kíván-e reflektálni az
elhangzottakra?
Zagyiné Honti Éva, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
szakmai főigazgató-helyettese: Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy
természetesen a Munkaügyi Központ érzékeli ennek az átmeneti helyzetnek a
problémáját. Felkészültünk arra, hogy december 31-én a közcélú foglalkoztatottakat
olyan szinten tudjuk fogadni a kirendeltségeinken, hogy különösebben nagy tumultust
ne okozzunk. Szeretnénk önkormányzatok segítségét majd igénybe venni, reméljük
meg fogják keresni az embereket ezzel kapcsolatosan. Tudomásom szerint a holnapi
napon a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan sajtótájékoztató megtartására
kerül sor. A kirendeltségek akkor, amikor már megjelenik a konkrét Kormányrendelet,
pályázati felhívást tesznek közzé kistérségi szinten. Tehát minden egyes
önkormányzaton át fogják beszélni a lehetőségeket. Ami a januári, azonnali indulást
elősegíti, természetesen vannak lehetőségei a munkaügyi központnak az év végére.
Tegnap a bizottsági ülésen is említettem, hogy minden egyes olyan tartalék
forrásunkat, ami rendelkezésre áll a foglalkoztatás keretére pontosan annak érdekében,
hogy azok a kulcsmunkakörök, amelyek január 3-án ott vannak az
önkormányzatoknál, ami nélkül nem tudnak elindulni, felhasználjuk. Ezekben a
kulcsmunkakörökben 1 vagy két hónap után is lehetőség lesz. Bízunk benne, hogy
januárban lesz, aki kinyitja az iskolákat és kiosztja a gyerekeknek az ebédet. December
15-ig minden egyes önkormányzattal egyeztetni fognak a kirendeltségeink abban a
tekintetben, hogy mely igényeket, milyen mértékben tudunk kielégíteni és abban a
pillanatban, ahogy az új foglalkoztatási program ismertté válik, minden egyes
önkormányzattal fel fogjuk venni a kapcsolatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a kiegészítést. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk annak tudomásulvételéről.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Következő, 16.
„Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról,
intézkedési javaslat a megyében terjedő TBC-s megbetegedések felszámolására”
című napirendi pontunk előtt tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy megérkezett a
Magyar Cserkész Szövetség által hozott Betlehemi Béke lángja, amelyet szeretnének
közgyűlésünknek átadni a Díszterem előtt az aulában. Erre az időszakra a közgyűlés
napirendjeinek tárgyalását felfüggesztem.

A Közgyűlés ülése 12.19 órakor folytatódik tovább.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Rövid szünetünk után
kérek minden képviselőnket, hogy kapcsolja be a szavazógépet és egy jelenléti
szavazást fogok kérni.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
28 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.

Tizenhatodik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának
egészségi állapotáról, intézkedési javaslat a megyében terjedő TBC-s
megbetegedések felszámolására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Dr. Bodnár Judit regionális
tisztifőorvos asszonyt, az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézetétől. Az
előterjesztés a közgyűlés tagjainak utólag megküldésre került. Kérem a tisztifőrovos
asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót röviden.
Dr. Bodnár Judit regionális tisztifőorvos, az ÁNTSZ Észak-magyarországi
Regionális Intézete: Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Főjegyző Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai jellemzője régóta ismert,
hiszen a természetes fogyás, a negatív belföldi elvándorlás, az öregedő népesség a 45
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éven felüli nők többletével, a kistelepülések miatti nehezebb elérhetősége az
egészségügyi ellátásnak, és természetesen az, hogy megyénkben úgy a nők, mint a
férfiak részéről, a növekvő tendencia ellenére a születéskor várható élettartam jóval
rövidebb, mint a hazai, vagy az európai uniós átlag. A halálozási mutatókat is már több
ízben
ismertettük
beszámolóinkban,
az
országos
átlagot
meghaladó
csecsemőhalandóságot, vagy az európai, a 27 tagállam átlagánál is kedvezőtlenebb
vezető haláloki struktúrát, a keringési és a daganatos betegségeknek a haláloki részét,
főleg a munkaképes korúak körében, valamint a kistérségi területi egyenlőtlenségeket.
A morbiditási, vagyis megbetegedési mutatókat most új elemként a háziorvosi
morbiditási adatgyűjtő programból gyűjtöttük ki. Mind a megbetegedési, mind a
halálozási mutatók értékelésénél érdemes figyelembe venni, hogy vannak kockázati
tényezők és számos kockázati tényező közül a tájékoztatóban kiemeltük ismét az
életmódot, azon belül a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás egészségromboló
hatását, hiszen pont ezek is azok, amelyek leginkább az önpusztító magatartás
következtében a leghátrányosabb területeinken jellemzőek. De idetartoznak a genetikai
tényezők, vagy a környezeti tényezők, hogy csak egy mai aktualitást említsek, mától
Miskolcon szmogriadó lépett életbe, hiszen a környezetvédelmi hatóság jelzése alapján
a szállópor értékek meghaladták a riasztási küszöböt, ezért a közlekedés és a tüzelésfűtés kapcsán javasolta Miskolc város azt, hogy a kibocsátás csökkenjen. Ezzel
kapcsolatban ÁNTSZ részéről hozzátenném, hogy egészségügyi szempontból legfőbb
javaslataink, hogy a legérzékenyebbek, a gyermekek és idősebbek kevesebbet
tartózkodjanak kint, rövidebb ideig szellőztessenek. A mai napon felhívjuk Miskolc
város valamennyi egészségügyi szolgáltatójának figyelmét arra, hogy várhatóan
megnövekedhetnek a szemirritációval, vagy légúti betegséggel orvoshoz fordulók
száma a következő napokban, de természetesen a légköri hatásnak megfelelően
nemcsak itt Miskolcon, a Sajó völgyében várható ez. Vagy egy másik tényező,
életmódból a táplálkozás. Tegnap megkérdezték, mikor itt jártam, hogy hallottam-e
azokról az e-mail-ekről, amik a só fogyasztással kapcsolatban olyan tévhitet
terjesztenek, hogy a boltban vásárolt só káros az egészségre, és csak gyógyszertári sót
vásároljanak. Valóban utánanéztünk, keringenek ilyen e-mail-ek. A Duna TV-ben is
volt egy életmód magazin, ahol egy természetgyógyász azt hangoztatta, hogy a kálium
tartalma miatt a bolti sók azok veszélyesek. Meg is kérdeztük az Országos Élelmezésés Táplálkozástudományi Intézetet a tegnapi napon, mit tudnak erről, szükséges-e
laborvizsgálatok végzése. Összességében azt mondhatom, nyilván a túlzott
sófogyasztást, - ez a táplálkozásunknak egy kicsit jellemzője, - mindenképpen
mérsékelni szükséges. Az e-mail-ekben pedig részigazság van. Valóban a magas
kálium tartalom az káros lehet, főleg a vesebetegek számára, hiszen náluk a vese
működőképességében ez a kiválasztás csökken és így akár ritmuszavarhoz is vezethet
a magas káliumszint. Ugyanakkor az, hogy csak a gyógyszertárban vásárolt só a jó, az
így, ebben a formában nem igaz, ebben nyilván valamilyen érdekek is lehetnek. Az
OÉTI egy sajtóközleményt készül kiadni és nyilván helyre lehet majd tenni ezeket a
tévhiteket. Még egy tényező, ami jellemző a megyében, az orvoshoz fordulásnak az
időpontja, a szolgáltatások igénybevétele, főleg a férfiak részéről nem túl megfelelő.
Ez megmutatkozik bizonyos megbetegedési adatokban is, tartalmazza ezt
tanulmányunk. Fontos a stroke és az infarktus idején, hogy akár a mentő azonnali
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hívásával tudjuk azt elérni, hogy a halálozási mutatók csökkenjenek. A gazdasági és
foglalkoztatottsági mutatókat is itt Önök hallhatták, és közismerten negatívak.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem elhanyagolható súllyal járulnak hozzá az
egészségi állapotunkhoz. Ezt bizonyítja a tájékoztatónkban az a szocioökonómiai
státuszindex, ami jellemzően térinformatikai megjelenítéssel bizonyítja, hogy a korai
halálozás és az érintett terület deprivációja, vagyis hátrányos helyzete összefüggésben
van. Valamint lehetőség nyílik ezáltal az elkerülhető halálozás azon részének
becslésére is, amely már ennek befolyásolásától mentes. Végül is a TBC-t említeném
meg, mikor is a XXI. század első évtizedének végén, második évtizedének küszöbén
TBC-vel kell, hogy foglalkozzunk, mert Magyarország két-három megyéjében,
Szabolcsban, Hajdú-Biharban és Borsodban, valamint a fővárosban romlott a TBC
helyzet. Boncolgattuk az okokat, itt számtalan okot felsorolhatnék, köztük olyat is,
hogy pár éve megszűnt a menekültek, bevándorlók kötelező tüdőszűrése. A keleteurópai járványügyi helyzet ezzel összefüggésben nem javult, sőt nagyon súlyos.
Vagy, hogy a kötelező tüdőszűrésen résztvevőknek a száma, aránya nem megfelelő,
főleg a rizikócsoportba tartozóké. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, az, hogy az
országos tüdőgyógyász szakfőorvos elmondta, hogy az újonnan felfedezett TBC-s
betegek 15%-a nem veszi igénybe a kezelést. Ez Borsodban azt jelenti, hogy 2010-ben
több, mint 40 olyan TBC-s beteg kóvályog, akik abbahagyták saját elhatározásból a
kezelést, a gyógyításból nem kérnek, eltűntek a látókörünkből. Éppen ezért
kihangsúlyoztuk - és egy külön kiegészítő tájékoztatót küldtem ezzel kapcsolatban, azt, hogy hatékonyan csak akkor léphetünk fel, hogy ha ezeket a betegeket utol tudjuk
érni és személyre szabott megfigyelés alatt végzett kezelést kapnak. Ezt az angol
rövidítés alapján DOT-nak nevezzük. Ennek a DOT kezelésnek a fontosságárára
hívtam fel a figyelmet és ehhez kértem támogatást az önkormányzatoktól, a
közgyűléstől is. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjen a fekvőellátás során is, - mert
önkényesen távoznak az osztályokról, - hogy a tüdőgondozók és a házi
ellátórendszerben, illetve a hajléktalanokat ellátó egészségügyi szolgáltatók körében is
ezt a támogatást és ezt a DOT kezelést meg tudjuk tenni. Azonkívül nagyon sok
javaslatunk van. Talán még az ünnepek előtt az Önök figyelmét szeretném rávilágítani
arra, hogy Önök is mit tehetnek, és tehetnek annak érdekében, hogy a TBC-nek ez a
fenyegető veszélye a megyében ne legyen ilyen jellemző. Az önkormányzatok
dolgozzanak ki egy ösztönző rendszert, mert amivel mi rendelkezni tudunk és amiben
össze tudunk fogni, szorosan együttműködni a betegek felkutatásában a
tüdőgondozókkal, a háziorvosokkal, a kistérségi ÁNTSZ intézetekkel és a
rendőrséggel, az így kevés. Önök egy olyan ösztönző rendszert tudnának a
gyógyszerbevételi hajlandóság fokozására kidolgozni, ami nem büntetés, vagy elvonás
lenne, hanem sokkal inkább az érintett lakosság alapvető szükségleteinek a segítése és
arra motiválna az élelmiszer, vagy a lakhatás, vagy a fűtés segítése. Ennek
megvalósításához helyi és központi intézkedésekre is szükség van. Javasoltuk, hogy ha
a helyi források a megoldáshoz kevesek volnának, akkor központi pályázati lehetőség
álljon rendelkezésre, amit az érintett önkormányzatok igénybe vehetnének, pl.
szakdolgozói, létszámfejlesztés finanszírozására, vagy éppen az említett DOT
megvalósításának működési költségeire. A legkisebb ráfordítással úgy tudnánk
ösztönözni ezeket az embereket, ha pl. étkeztetést kapnának és nem pénzt vagy
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utalványt, és az önkormányzatok által fenntartott intézmények valamelyik konyhájáról
ezt megtehetnék. El tudom mondani szám szerint is, hogy az a 40 fő Borsodban úgy
oszlik meg, akik most eltűntek és potenciális fertőző forrásként köztünk járnak, hogy
Miskolcon 7, Kazincbarcikán 1, Edelényben 5, Ózd körzetében 20 ilyen fertőző TBC-s
beteg, Szerencs 3, Encs 3, Sátoraljaújhely, Sárospatak és Mezőcsát körzetében 1-1 fő,
akik csak ebben az évben eltűntek a kezelésből. Nagyon fontos a civil szervezetek
bevonása is az ösztönző rendszer megvalósításába, önkéntesek bevonása a DOT
személyi feltételeinek biztosítására. Mindezeket a javaslatokat, amelyeket Önöknek
megküldtem további intézkedés céljából átadtam a megbízott országos tisztifőorvos
asszonynak, valamint az országos tüdőgyógyász szakfőorvosnak, azzal a kéréssel,
hogy továbbítsák a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé. Kérem, hogy az
egészségügyi szolgáltatók fenntartóiként mozdítsák elő egyrészt a tüdőszűrő
vizsgálatok megvalósítását, másrészt ennek a személyre szabott kezelésnek az aktív
részvételére buzdítást és hátterének megszervezését az alapellátásban, a
szakellátásban, a lakosság és a betegek körében. Bízom abban, hogy a tájékoztató
részletes adatainak felhasználásával, a javaslatok gyakorlati megvalósításával és közös
összefogással elő tudjuk mozdítani az egészségi állapot javulását, és meg tudjuk
teremteni a veszélyek és esélyek egyensúlyát területünkön. Mivel mindent csak hittel
érdemes csinálni, hiszek az Elnök úr elszántságában és a közgyűlés erejében és várom
a kérdéseiket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen az igazán mindenre
kiterjedő szóbeli kiegészítést regionális tisztifőorvos asszonynak. A tájékoztatót
véleményezte az Egészségügyi Bizottság is. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Egyetértettünk a tájékoztatóval,
illetve a határozati javaslatban foglaltakkal is teljes ellenvélemény nélkül.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük lenne a tájékoztatással
kapcsolatban, azt most szíveskedjenek megtenni. Két hozzászólásra jelentkezőt látok.
Holczman László úr elsőként JOBBIK frakcióból.
Holczman László, a közgyűlés tagja: Annyit szeretnék csak megkérdezni, hogy a 40
kóválygó beteg esetében kényszergyógykezelés, vagy valami más kényszerítő
alkalmazás nem lehetséges-e?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kormos Dénes frakcióvezető úr.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Korábbi időszakhoz is viszonyítva, egy
sokkal alaposabb, áttekinthetőbb tájékoztatót kaptunk, amit úgy gondolom, hogy
frakciónk és a közgyűlés nevében is szeretnénk megköszönni. Amit említett igazgató
asszony a TBC-s betegekkel kapcsolatban, az valamilyen módon nyilván a határozati
javaslatban is visszaköszön. Ezzel kapcsolatban mindig az a gondolat fogalmazódik
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meg, mint amikor ilyen átfogó tájékoztatást hallunk akár foglalkoztatásról,
vállalkozásról, egészségügyről, hogy megdicsérjük, általában mellé is teszünk egy
határozati javaslatot és tulajdonképpen megnyugszunk, hogy erre az időszakra is
áttekintettük a megye egészségügyi állapotát, fontos információkat próbáltunk
kinyerni ebből az előterjesztésből. Azt javaslom, hogy ezt követően próbáljunk meg
egy olyan módszert alkalmazni, hogy ilyen, a megye lakosságát átfogóan érintő
ügyekben, mint egészségügy és az előbb említettek is, gondoljuk át akár szakbizottsági
szinten, hivatali szakemberekkel és az előterjesztőkkel együtt, hogy egy térségi
önkormányzatnak gyakorlatilag milyen mozgástere van, pénzügyi és anyagi
mozgástere nem sok. Az önkormányzati kapcsolatrendszer építésében van. Sok
ellátórendszert, akár szociális ellátórendszert, akár más területeket is átfogóan
gyakorlatilag ellát és valamilyen szinten szakmailag koordinál. Tehát az egyik
javaslatom az, hogy ilyen jellegű tájékoztatók után a határozati javaslatokon
túlmenően ahogy szoktuk mondani, egyfajta cselekvési tervet fordítsunk le
magunknak, ami megyei önkormányzat specifikus és ezt egyeztessük a résztvevőkkel.
Az utolsó megjegyzésem az erősíti a határozati javaslatban foglaltakat is. Az látszik,
hogy megfelelő szűrővizsgálatok, a kapcsolódó olyan ellátórendszerek működtetése,
amiről szó esett a szóbeli kiegészítésben is, plussz forrásokat és célirányos
intézkedéseket igényelnek országos szinten is. Megyénknél több olyan probléma van,
ami ilyen intézkedést igényel. Azt kérném, hogy ebből a beszámolóból
megszerkesztett intézkedési terv mentén az országgyűlési képviselőink gondolják át, a
megyei képviselőcsoportok egyeztessenek, és itt a kormánypárti képviselőknek
nyilván komolyabb lehetőségük van, hogy a saját szakbizottságaikon, különböző
kormányzati előterjesztésekben hogyan tudunk hátteret nyerni, hogy ezeket a
folyamatokat meg tudjuk indítani. Gyakorlatilag egy hálózati rendszerű
tevékenységben találjuk meg a helyünket, és ezek a beszámolók ne csak formálisak
legyenek, hanem valamilyen módon a következő beszámolónál egy olyan melléklet is
legyen, hogy a Megyei Önkormányzat az előzőek kapcsán milyen területen és hol
tudott ténykedni és ezt is tudjuk értékelni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Miklós Árpád JOBBIK frakcióból
hozzászólásra jelentkezett.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetője: Köszönjük szépen a színvonalas
beszámolót. Elég borzasztó volt hallani, hogy hogy is áll a helyzet. Nem értem, hogy
ezelőtt néhány évvel a tüdőgyógyintézet szétzilálása az mi volt, az „nemzetgyilkossági
kísérlet” volt? Valószínű, hogy az, és ezen a helyzeten nem hiszem, hogy megyei
szinten tudunk változtatni. Inkább én is azt mondom, hogy az országgyűlési
képviselők figyelmét kellene felhívni, hogy lassan már a törvényeket egységes logikai
rendszerbe kellene építeni. Ma demokrácia van, azt mondjuk, de az egyén
szabadságjoga addig terjedhet, ameddig a környezetét nem veszélyezteti. Egy
bujkáló TBC-st elő kell venni, be kell zárni és gyógykezelni. Akarja, nem akarja,
teljesen mindegy, mert a demokrácia nem terjedhet odáig, hogy az egyén
szabadságjoga veszélybe sodorja az ő környezetét. Ezen itt nem tudunk segíteni, ezen
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az országgyűlési képviselők kétharmados többségével tudnának segíteni, hogy ha ezt
az egységes logikai rendszerre épülő törvényeket meghoznák.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Szegedi Judit Katalin JOBBIK frakcióból.
Szegedi Judit Katalin, a közgyűlés tagja: Főorvos asszonynak mindenre kiterjedő
beszámolóját olvashatta mindenki. Erre csak annyit szeretnék reflektálni, hogy
hivatkozik a Jakartai nyilatkozatra és az Ottawai Kartára, amelyben kimondja, hogy a
társadalomnak, az államnak felelősséget kell vállalni a lakosságáért. Különböző
vizsgálatok folytak a tekintetben, hogy az egészségügy csak 11%-ban felelős az
egyénnek az egészségéért. Mindenképpen az országnak, a megyének, a politikának
aktív részvétele szükséges ahhoz, hogy az állampolgároknak biztosítsák azt az
alapvető emberi jogukat, amit úgy nevezünk, hogy egészség. Ha nincsen munkájuk,
nem tudnak élni, alacsony szociális körülmények között élnek, - leszakadó népességről
van szó - alapvető higiéniás követelményeket nem tartanak be, nem járnak orvoshoz,
nem járnak szűrővizsgálatra, alkoholt fogyasztanak, cigarettáznak, éheznek, akkor
betegek lesznek és nem véletlen ez a mutató. Azt szeretném megkérdezni főorvos
asszonytól, hogy milyen elképzelései vannak az ÁNTSZ-nek, hogy a rosszindulatú
daganatos megbetegedéseket, a keringési megbetegedés okozta halálozási
arányszámokat és végül a TBC-nek az arányszámát visszaszorítsuk?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Utolsó hozzászólásra jelentkezőnk Csiba
Gábor doktor úr.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja: Szóba került az, hogy mit tehet a megye a
tüdőgyógyászat, illetve a TBC-s megbetegedések terén. Hát mit tehetett? Egy múltbeli
kérdést teszek fel, hiszen 2007-ig volt egy színvonalas tüdőgyógyászati ellátás ebben a
megyében, városban, amelyet a Szent Ferenc Kórház biztosított. 2007-ben egy
ámokfutás jellegű átalakítása volt az egészségügynek, aminek eredményeként elvették
a tüdőgyógyászati ellátást a Szent Ferenc Kórháztól. Nem ez a baj, hogy elvették,
hanem áttették az addigi 160 ágyas ellátási lehetőséget 50 ágyas ellátási lehetőség
formájában egy olyan kórházba, - most közismert nevén Semmelweis Kórházba, - ahol
nem volt ennek semmifajta se hagyományos, se személyi, se tárgyi feltétele és most
sincs, tehát ilyen „kínjában” kapott működési engedéllyel működik jelen pillanatban
nagyon rossz körülmények, dohos falak között egy ócska épületben. Azt hiszem, hogy
a megye mindent megtett érte 2007-ig, a megyétől elvették a lehetőséget és akik pedig
ezt a lehetőséget elvették, azok mindent megtettek azért, hogy a TBC-s betegek így
kóvályogjanak, amiről a főorvos asszony szólt. Mikor lesz esetleg ennek valamifajta
változási lehetősége?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok.
Felkérem a regionális tisztifőorvos asszonyt, hogy röviden adjon választ a
felvetésekre.
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Dr. Bodnár Judit regionális tisztifőorvos, az ÁNTSZ Észak-magyarországi
Regionális Intézete: Holczman úrnak a kényszergyógykezeléssel kapcsolatban feltett
kérdésére a válaszadást a betegek felkutatásával kezdeném. Kényszer felkutatást
jelenleg a rendőrség azért nem tud folytatni, mert megvolna hozzá minden eszköze,
csak az adatvédelmi szempontok miatt nem lehet közzétenni és nem lehet ezeket a
kóválygó betegeket, - ha nem a bejelentett lakcímén tartózkodik, - máshol felkutatni,
mondjuk egy igazoltatás által a megye más területén, vagy egy vasútállomáson, vagy
bárhol, ahol ezek esetleg csőlakóként feltalálhatók. Kényszerbeutalás megoldható
valóban járványügyi érdekből. Itt a közösségnek a szempontja érvényesül a jelenlegi
jogszabályi környezetben. Viszont a kényszergyógykezelésnek a jogszabályi háttere
még egyelőre nem adott. Az országos szakmai vezetők már előkészítették azt a
jogszabálytervezetet, ami ha eljut a Parlamentbe, akkor várhatóan támogatni fogják.
De jelen pillanatban, ha valaki bekerül egy tüdőosztályra, akkor a bekerülését tudjuk
mi is, ÁNTSZ, a rendőrség szempontjából határozatban elrendelni, oda elvitetni, de ha
ő 5 perc múlva azt mondja, hogy nem kíván részt venni a kezelésben, nem tudunk ott
állni folyamatosan mellette és nem tudjuk folyamatosan visszavitetni arra a helyre,
ahol az ő ellátását megkezdték. Ezért volna jó, hogy ha ő visszakerül a környezetébe,
és valaki elviszi neki a gyógyszert és hetente háromszor beadja azt a szükséges
gyógyszermennyiséget, azt a néhány tablettát és megvárja, amíg az illető beveszi,
akkor feltehetőleg egy belátható időn belül meggyógyul és akkor már nem lesz fertőző
forrás. Hogy ez ne csak javaslat maradjon, már az év folyamán május óta cselekvési
terv alapján dolgozunk, az azt hiszem nem került mindenki számára megküldésre, de
annak nagyon sok eleme van, nagyon szívesen a frakciók részére is bocsátjuk.
Tervezünk majd januárban egy olyan fórumot, ahova a szakma mellé az
önkormányzatokat és az érdeklődő képviselőit is meghívjuk, hogy folytatni tudjuk ezt
a munkát és konkretizáljuk mindazokat, amik itt javaslat formájában megfogalmazásra
kerültek. Valóban szeretnénk, hogy ha kézzel fogható, számokban mérhető eredménye
volna ennek a tevékenységnek, mert nagyon sokat dolgoztunk már vele a szakmát
bevonva. Országgyűlési képviselők természetesen, ha ezt a Parlamentben is képviselik
az biztos, hogy akkor tényleg eljutnak ezek az igények a Kormányig és akkor már
felmérik, hogy ez itt egy olyan szükséglet, amire valamit reagálni kell. Azt hiszem ez
mindenképpen magyarországi érdek, hiszen most leszünk uniós vezetők, és ez már
nem igazából jó pont, hogy ha TBC nehézségek közepette végezzük a munkánkat.
Miklós úrnak, illetve Csiba Gábornak talán egyszerre válaszolnék, mert mindketten
érintették a szétzilált tüdőgyógyászatoknak a helyzetét, ami 2007-ben valóban az aktív
ágyak jelentős számú csökkentésével, és aktív krónikussá minősítésével és más
intézménybe történő átadásával, szakember hiánnyal nehezen indult meg. Ez teljesen
igaz és valószínűleg nemcsak a TBC miatt, hiszen a tüdőrák ott van a vezető
leggyakoribb ráktípusok között, és azok által okozott halálozási mutatók sajnos pont a
dohányzással összefüggésben nagyon jellemzőek ránk, vagy az allergia, asztma
kérdése, aminek szintén számos életmódi tényezője van, a dohányzásra is maximálisan
visszavezethető. Rengeteg dolguk van a tüdőgyógyászoknak. Azt hiszem, hogy ez
általában véve is érdekünk, hogy Borsod megyében a tüdőgyógyászat megfelelő
szakmai tárgyi feltételek közepette működjön. Ami a TBC-t illeti, azt mondanám el,
hogy ezeknek a jelenleg kóválygó betegeknek az az egy ágy is sok, amiről ők
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elmenekülnek, amit nem vesznek igénybe. Ha mindenkit le tudnánk szűrni, mindenkit
kiszűrnénk és intézménybe tudnánk juttatni, akkor lehet, hogy az lenne a
következmény, hogy kevés volna ez a jelenlegi ágyszám. De pl. az országos
tüdőgyógyász szakfőorvossal beszéltünk erről a szűrésről, jelen pillanatban
Edelényben is van még egy kapacitás, ami igénybe vehető, vagy ha a
kényszergyógykezelés létrejönne, akkor úgy a Korányiban, mint Edelényben
kialakíthatók volnának ezek a speciális osztályok. A Jogi Bizottság hozzászólásával
kapcsolatban annyi kiegészítést tennék, hogy igen, az egyén felelősségét is
hangsúlyoznunk kell. Sajnos valóban ebben a régióban mindhárom megyében, de itt
kifejezetten Borsodban mindig oda lyukadunk ki, hogy hátrányos helyzetben vagyunk.
De pl. dohányzás tekintetében is, ha valaki csak ott dohányozna, ahol pl. hamutartó
van, akkor már a passzív dohányosoknak a terheltségét csökkenthetnénk. Rengeteg
olyan tényező van, amit még nem használunk ki és nem veszünk figyelembe. Az
egyéneket igenis meg kell tanítanunk az egészségtudatos magatartásra. Hogy miket
tervezünk ÁNTSZ részéről akár a keringési betegségek megelőzése, akár a
rákmegelőzés érdekében? Mindazt, amit a primer prevenció, tehát az elsődleges
megelőzés fogalomkörében fel tudunk sorakoztatni. Az elsődleges megelőzéssel a
célunk az egészség fejlesztése, hogy megtanítsuk az embereket, hogy mi az, amit a
saját egészségük érdekében tegyenek, vagy ne tegyenek, oktatjuk, képezzük őket.
Hiszen egész életünkön átível az, hogy egészségesek kell, hogy maradjunk ahhoz,
hogy dolgozni tudjunk és fordítva. Aki nem egészséges, az nem tud dolgozni, tehát ez
a kettő nagyon összefügg. Az elsődleges megelőzés lényegét azt folyamatosan végzi
az ÁNTSZ a különböző szakemberei segítségével. A másodlagos megelőzés a szűrés,
amikor olyan korai stádiumban derítjük ki a betegséget, amikor még gyógyítható. Ezek
egy része valóban nem elég magas részvételi arány kapcsán működik, akár a mellrák
szűrését említve. Bebizonyítható, hogy a 15 milliméter alatti daganatok megtalálása az
emlőben a mammográfiával lehetséges, ezt nem tudja kitapintani egy nő, nem veszi
észre. Ha már akkor fordul orvoshoz, amikor már tapintható elváltozása van, a
beavatkozás, a gyógyulás esélye sokkal kisebb. Számos ilyen szűrési lehetőség van a
keringési és a daganatos megbetegedések, a méhnyak rák szűrés, vagy a férfiaknál a
prosztata szűrés során, amit említünk a tanulmányban is, ahol tényleg nagyon fontos az
időben történő orvoshoz fordulás. A vérből a specifikus antigén kimutatása és egy
urológiai szakvizsgálat, ez így komplex és akkor eredményes. Vagy ott a vastagbélrák
szűrés, amire most egy 20 ezres lakossági felmérés zajlik, mert a legújabb
székletvérnyom kimutatási tesztnek a kipróbálása most zajlik, ami már valóban egy
jóval specifikusabb megoldást jelent. Eloszlatja azokat a kétségeket, amiket eddig a
szakma támasztott ennek a szűrővizsgálatnak a kapcsán, mert volt egy olyan
megállapítás, hogy elsődlegesen, és pl. rögtön béltükrözésre kellene küldeni az
embereket bizonyos kor után, tehát most van egy olyan teszt, ami remélhetőleg
használható lesz szűrővizsgálat céljából. A harmadlagos megelőzés, az az időben
történő és hatékony gyógyítás. Az pedig itt a gyógyintézeteknek a fejlesztése, a
megfelelő műszer, a megfelelő szakember biztosítása, a beteg utaknak a
megfelelősége, és valóban ez megint egy egészségpolitikai kérdés. A negyedleges
megelőzés a rehabilitáció, amikor is a maradványtünetekkel, vagy betegségekkel bíró
emberek is valamilyen szinten a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Ennyi jutott most
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eszembe még a válaszadás kapcsán.
megválaszolnom a feltett kérdéseket.

Nem

tudom

mindenkinek

sikerült-e

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a kiváló válaszokat a
szóban feltett kérdésekre, felvetésekre. Tisztelt közgyűlés! Az előterjesztésünkhöz egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
143/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
intézkedési javaslat a megyében terjedő TBC-s megbetegedések felszámolására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tárgyban jelzett
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja, és erről jelen határozat megküldésével
értesíti az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézetét.
Felelős:
Határidő:

2.

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal

A Közgyűlés támogatja az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézetének
a központi hatósági és szakmai szervek felé történő kezdeményezését a
megyénket érintő TBC-s megbetegedések terjedésére és felszámolására irányuló
intézkedések megtétele érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A regionális tisztifőorvos asszonynak
megköszönjük az előterjesztői szerepet, illetve a kiváló előadását.
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Tizenhetedik
napirend:
Beszámoló
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat 2010. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a
fejlesztés irányaira
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A beszámolót véleményezte a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Felkérném a bizottság elnökeit, hogy
ismertessék a bizottságuk véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag 11 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangú igen szavazattal támogatta a határozati
javaslatot és a 2011. évi tervet elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk rövid véleménynyilvánítások után 12 egybehangzó
igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
illetve közgyűlésünk tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt
szíveskedjenek most megtenni. Kormos Dénes frakcióvezető úr parancsoljon.
Kormos Dénes, a közgyűlés tagja: Köszönjük szépen a nagyon informatív
tájékoztatót. Varga Ferenc nemzetközi referens szerintem kiválóan szervezi ezt a
munkát és úgy gondolom, hogy az ő munkájára hosszabb távon a Megyei
Önkormányzat számíthat. Azt javasoljuk, hogy a korábban már létező gyakorlathoz
hasonlóan, amikor a következő beszámoló elkészül, akkor kapjon ez egy mellékletet,
hogy abban a beszámolási időszakban, hol, milyen tárgyaláson ki vett részt, és ennek a
tárgyalásnak milyen eredményei voltak, és nyilvánvaló ott a költségek, a résztvevők és
gyakorlatilag az utazás célja és eredménye is követhető, és akkor így gyakorlatilag
informatívan egy egységes rendszerben jól látható lesz az eredmény és az erre használt
pénzeszközök, erőforrások hasznosítása is. Köszönjük szépen a beszámolót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Más hozzászólásra jelentkezőt nem látok,
tehát a vitát lezárjuk. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
144/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:

1.

A közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010.
évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés
irányaira vonatkozó javaslatokat.

2.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi külföldi
kiküldetési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke.
folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint.
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Melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi külföldi kiküldetési terve
2011. január 01. – 2011. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
Résztvevők köre

Kiküldetés helye
Felső-Ausztria Tartomány

elnöki delegáció, együttműködés egyeztetése

Rheingau-Taunus járás,
elnöki delegáció
Németország
Rheingau-Taunus járás,
megyénk idegenforgalmának népszerűsítése
Németország
Szilézia régió, Lengyelország idegenforgalmi kiállításon való részvétel Katowice-ben
Szilézia régió, Lengyelország elnöki delegáció
Vologda régió, Oroszország
Párizs-Yerres

elnöki delegáció

II. Rákóczi Ferenc emléknap
a 2-oldalú együttműködés, ill. a HU-SK Program
Kassa megye, Szlovákia
előrehaladásának megfelelően
idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk
Kassa megye, Szlovákia
értékeinek népszerűsítése
Besztercebánya megye,
a 2-oldalú együttműködés, ill. a HU-SK Program
Szlovákia
előrehaladásának megfelelően
Besztercebánya megye,
idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk
Szlovákia
értékeinek népszerűsítése
Hargita megye, Székelyföld szakmai kiutazás tapasztalatcsere céljából
Hargita megye, Székelyföld elnöki delegáció
Sajó-Rima Eurorégió,
együttműködési feladatoknak megfelelően
Szlovákia
Európai Régiók Gyűlése
Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel
Európai Bortermelő Régiók
Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel
Gyűlése
A HU-SK-UA Szomszédsági Program
Európai Unió HU-SK-UA
Zárókonferencián való részvétel és előadás megtartása
2004-2006 Szomszédsági
(Ukrajnában 2009. novemberben kitört járvány miatt
Program
elmaradt)
Európai Unió HU-SK 2007 – HU-SK Európai Területi Együttműködési Program
2013 ETE Program
Közös Monitoring Bizottságban való részvétel
Európai Unió HU-SK-RO- HU-SK-RO-UA Szomszédsági Program Közös
UA 2007 – 2013
Monitoring Bizottságban való részvétel
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Szomszédsági Program
egyéb

előre nem tervezhető kiutazások

Tizennyolcadik
napirend:
Jelentés
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Környezetvédelmi Program 2010. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi
Intézkedési Tervére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte. Felkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangúlag támogatta mind a két
határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
közgyűlésünk tagjait, hogy amennyiben kérdésük, felvetésük van, azt szíveskedjenek
most megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, tehát a vitát lezárom. Az
előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról szavazni.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
145/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: I. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2010.
évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,
II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi
Intézkedési Terve

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Környezetvédelmi Program 2010. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról
szóló jelentést, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
2011. évi Intézkedési Tervére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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1. A közgyűlés elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi
Program 2010. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
végrehajtását szolgáló 2011. évi Intézkedési Tervét a határozat melléklete szerint
fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály vezetője
2011. december 31., illetve folyamatos

Melléklet a 145/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozathoz
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló
2011. évi Intézkedési Terve:
1. Felül kell vizsgálni Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
Programját, a szükséges források megteremtését pályázati úton kell biztosítani.
2. A helyi szintű klímavédelmi feladatokra fel kell készíteni a megyei fenntartású
intézményeket és tájékoztatással segítséget kell nyújtani a települési
önkormányzatok részére - a Nemzeti Éghajlatváltozás Stratégia (NÉS) alapján –
helyi stratégiák kidolgozásához.
3. Biztosítani kell a Megyei Környezetvédelmi Tanács titkársági teendőinek
ellátását.
4. Működtetni és fejleszteni kell a települési önkormányzatok környezeti
teljesítményének mérését szolgáló Környezeti Teljesítmény Minősítő
Rendszert.
5. Kiemelten kell kezelni és támogatni a környezetvédelmi oktatási programok
megvalósulását.
6. Szélesíteni kell az együttműködést a környezet- és természetvédelmi célú civil
szervezetekkel.
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Tizenkilencedik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről

Megyei

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottság elnökeit, hogy
ismertessék a bizottságuk véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Egy kiegészítés hangzott el a tárgyi napirendi ponttal kapcsolatban.
Egész pontosan arról szólt a kiegészítés, hogy időközben az anyagba bekerült, hogy
vannak ÉMÁSZ részvényeink, az ÉMÁSZ részvények értékesítésre kerültek mintegy
203 millió forint értékben, még nem folyt be a teljes összeg. Ezek után a tájékoztatót,
illetve a határozati javaslatot bizottságunk egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánljuk
a közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egyhangú szavazattal támogatja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
közgyűlésünk tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek
megtenni most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. A tájékoztatóhoz határozati
javaslat nem tartozik, azonban kérem a közgyűlést, hogy szíveskedjen a
tudomásulvételéről szavazni.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszadik napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslat a közgyűlés tagjainak
megküldésre került. A javaslatunkat véleményezte az Oktatási és Sport Bizottság,
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valamint a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság. Felkérem a bizottság elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangú 16
igennel javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: 10 egyhangú igennel támogatjuk a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
illetve a közgyűlésünk tagjait, hogy kérdésük, véleményük van-e? Ha igen,
szíveskedjenek azt megtenni most. Egy jelentkezőt látok, Mihályi Helga MSZP
frakcióból.
Mihályi Helga, a közgyűlés tagja: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és
főiskolai hallgatók továbbtanulását. Most a 2010-2011-es tanévben a 11. pályázati
forduló lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy 1999-től működik a rendszer. Az akkori
FIDESZ kormányzat volt az, aki ezt a pályázatot kiírta, és mi, a FIDESZ frakció és így
a Megyei Közgyűlés is első pillanattól támogattuk azt, hogy ebben a pályázatban
vegyünk részt. Hosszú éveken keresztül 1.000 forinttal tudta a Megyei Önkormányzat
Közgyűlése támogatni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. De ez
az 1.000 forint, ez 2.000 forintot jelentett, miután maga a rendszer úgy van kitalálva,
hogy amennyit az önkormányzat, a települési önkormányzat, illetve a Megyei
Önkormányzat ad, ugyanazt az összeget melléteszik állami támogatásként is. Az előző
megyei közgyűlési ciklus idején ezt az 1.000 forintot felemeltük. Mi magunk, az
MSZP frakció is támogattuk ezt a döntést, bár Oktatási Bizottsági ülésen annak az
aggályunknak adtunk hangot, hogy biztosítható-e hosszú távon ez a megemelt összeg.
Az 1.000 forint az egy alacsony összeg, de ez nem csak egyszeri kifizetés, hanem ez
egy hosszabb távú, több félévet, évet érintő kifizetés. Mi magunk is támogattuk ezt a
megemelt összeget. Most a javaslat arról szól, hogy a Megyei Önkormányzat
csatlakozik ehhez az ösztöndíjrendszerhez. Ez az ösztöndíjrendszer gyakorlatilag két
részből áll, egyrészről van egy adminisztratív része, a csatlakozással a Megyei
Önkormányzat vállalja, hogy adatokat szolgáltat, illetve az ezzel a pályázattal
kapcsolatos információkat a települési önkormányzatoktól begyűjti. Ehhez csatlakozik
a Megyei Önkormányzat, viszont ebben az évben egyetlen forinttal sem támogatja a
szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és főiskolai hallgatók továbbtanulását. Az a
18 millió forint, ami a 2011-es évet érinti, ez a kifutó rendszer, tehát ez azoknak a
támogatása, akiket a korábbi években vállaltunk, hogy támogatunk. Most, ebben az
évben a Megyei Önkormányzat egyetlen forinttal sem támogatja a rendszerbe újonnan
belépőket, csak a települési önkormányzatok támogatására számíthatnak. Ez hosszú
évek óta már több ezer megyei fiatalt érint, az előző évben 5032, idén pedig 4752
diákot érintett a megyénkben. A kérdésem, illetve az MSZP frakció kérdése az lenne,
hogy mi indokolja ennek a jó gyakorlatnak a megszűntetését, illetve mi indokolja azt,
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hogy a megye nem kívánja tovább támogatni a szociálisan hátrányos helyzetű diákok
továbbtanulását?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok,
így a vitát lezárom. Kérdésre válaszként szeretném megjegyezni, hogy természetesen a
diákjaink a megyében nemcsak a települések támogatására számíthatnak, hanem
ugyanígy megmarad továbbra is az állami hozzájárulás, illetve a megduplázása, ami
egyébként csak 5.000 forintban van maximalizálva. A megye támogatása
természetesen továbbra is érinti a hátrányos helyzetű fiataloknak a továbbtanulását, ám
ez nem ebben a formában valósul meg. Nagyon jól látja és mondja, hogy azt az
adminisztratív hozzájárulást kívánjuk megtenni, amit egyébként a Megyei
Önkormányzat segítsége nélkül a települések jelzésük szerint képtelenek lennének.
Ennek a hozzájárulásnak is úgy érezzük, hogy van vagyoni értéke és segítsége a
diákok felé. Egyébként pedig a diákjaink támogatási rendszerére egy egészen új
koncepciót szeretnénk a megyében kidolgozni, amely sokkal hatékonyabb ennél, ám
ez a folyamat később kerül kidolgozásra. Az előterjesztésünkhöz egy határozati
javaslat kapcsolódik, ezért kérem, szíveskedjenek most szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
146/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás

A Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Megyei Közgyűlés fontosnak tartja továbbra is a megyében élő szociálisan
hátrányos helyzetű egyetemi, főiskolai hallgatók támogatását, ezért csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
pályázati fordulójához, vállalja az ütemterv szerinti feladatok ellátását. A Megyei
Közgyűlés felkéri elnökét, kössön megállapodást a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal a feladatellátásról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland elnök
azonnal
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2. A Közgyűlés felhívja a Hivatal Oktatási és Művelődési Főosztályát, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati
fordulójával kapcsolatos feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Hideg Imre főosztályvezető
folyamatos

Huszonegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti
közreműködői szerződés felülvizsgálatára
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte az Egészségügyi
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a
bizottságuk véleményeit.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A javaslatot támogatta az
Egészségügyi Bizottság.
Török Dezső, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk vita nélkül, egyhangúlag 10 igen szavazattal
támogatta az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek
megtenni. Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati
javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendünkhöz kapcsolódó
határozati javaslat elfogadásáról.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
147/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az
FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálata
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai
Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:

1.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház kapacitásainak terhére, összesen 25 aktív
belgyógyászati ágyszámon, negyedévente 270 súlyszám volumen biztosításával a
megye nefrológiai fekvőbeteg szakellátását az FMC Miskolci Nefrológiai
Központ (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) a 2010. január 1-én kelt
közreműködői szerződés keretében 2011. december 31-ig folytassa.

2.

A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a Megyei Kórház és az FMC Miskolci
Nefrológiai Központ vezetőinek közreműködésével az 1. pontban foglalt
együttműködésre vonatkozó értékelést és javaslatot terjessze a Közgyűlés 2011.
december havi ülése elé.

3.

A Közgyűlés felkéri elnökét és a Megyei Kórház főigazgató főorvosát a
szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, illetőleg az 1-2.
pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
2011. december 31.

Huszonkettedik napirend: Tájékoztató a megyei önkormányzat két intézményében
elvégzett, Európai Uniós ÉMOP-4.2.2.-2009. forrásból támogatott utólagos
akadálymentesítés megvalósításáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottság elnökeit ebben a sorrendben
ismertessék a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal támogatta, illetve
tudomásul vette a tájékoztató elfogadását.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk is
egyhangúlag támogatta a tájékoztatót.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a tájékoztató tudomásulvételét 9 egybehangzó
szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
illetve a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, azt
szíveskedjenek megtenni. Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Tájékoztatóhoz nem
tartozik határozati javaslat, ám kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a
tájékoztató tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonharmadik napirend: Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményeiben
elvégzett hazai forrásból (LEKI) támogatott beruházások megvalósításáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Felkérem a
bizottság elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk hasonlóan az előző napirendi ponthoz 10 egyhangú
igen szavazattal támogatta, illetve elfogadta a tájékoztatót.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk is a LEKI keretből támogatott beruházások
végrehajtásáról szóló tájékoztatót 9 egybehangzó igen szavazattal javasolja tudomásul
venni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy kérdésük, véleményük van-e, amelyet szeretnének most
megfogalmazni? Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, tehát a vitát lezárjuk.
Tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, de kérem a közgyűlés tagjait, hogy a
tudomásulvételéről szavazzunk.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonnegyedik napirend: Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményében
elvégzett TIOP-2.1.3/07/1 számú, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház járóbeteg
szakellátás fejlesztését szolgáló pályázat megvalósulásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság és az
Egészségügyi Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottság
véleményét.
Török Dezső, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság is
egyhangú szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, szíveskedjenek azt
megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, tehát a vitát lezárom. A tájékoztatóhoz
nem kapcsolódik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, szavazzunk a
tájékoztató tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
2011. évi munkatervére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
megküldésre került. Előterjesztői módosítást teszek az alábbiak szerint: A Közgyűlés
november 17-ei ülése 10. és 11. napirendjét - amely a Sajó-menti és a Zempléni
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Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolókra
vonatkozik, javaslom a Közgyűlés szeptemberi ülésén megtárgyalni. A Közgyűlés
december 15-ei ülése 2. napirendjét, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi
helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóra vonatkozik,
javaslom a Közgyűlés júniusi ülésén megtárgyalni. A Közgyűlés április 28-ai ülésének
napirendjét javaslom kiegészíteni az alábbi előterjesztéssel: „Jelentés a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és a kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó intézkedések
végrehajtásáról. Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke, Véleményezi:
Egészségügyi Bizottság, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Oktatási és Sport
Bizottság, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Dr. Kovács János főjegyző”
Tájékoztatom továbbá a Közgyűlést, hogy Pasztorniczky István közgyűlési tag két
módosító indítványt tett a munkatervhez. Elsőként javasolta, hogy a február 10-ei ülés
10. napirendi pontjaként kerüljön a munkatervbe a következő: „Javaslat a megyei
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 14/2006. (XI. 9.)
Kgy. rendelet módosításáról. Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, Véleményezi:
valamennyi bizottság, Elkészítéséért illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési és
Jogi Főosztály” Jelzem, ennek a kezdeményezésnek meg kell vizsgálni a jogszabályi
alapjait természetesen, és ennek függvényében későbbiekben lehet napirendre venni. A
módosító indítványt ennek értelmében tehát előterjesztőként nem támogatom.
Javasolta továbbá, hogy a február 10-ei ülés napirendje egészüljön ki a következő 9.
napirenddel: „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról,
Előterjesztő: Balog Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal általános főigazgató helyettese, Véleményezi:
Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, Elkészítéséért
felelős: Szervezési és Jogi Főosztály” Ennek a javaslatnak a napirendre vételét
természetesen támogatom, hiszen az utóbbi alkalommal ez napirendről levételre került.
A javaslatot véleményezte, az Egészségügyi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ebben a
sorrendben ismertessék a bizottságok véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A javaslatot az Egészségügyi
Bizottság támogatta.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk a munkatervet 7 igen, 1
nem szavazat mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk a 2011. évi
munkatervet 14 igennel, 2 nem ellenében javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: 2011. évi munkatervet bizottságunk 9 igen, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
munkatervet megtárgyalta és 8 igen egybehangzó szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 7 igen, 2 nem ellenében támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok. Pasztorniczky István úr JOBBIK
frakcióból parancsoljon.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Mindössze annyival szeretném támogatni a
saját módosító javaslatomat, ami a költségtérítések tárgyalására vonatkozik, hogy itt
most csak arról van szó, hogy adjunk lehetőséget magunknak a munkatervben arra,
hogy ezt majd februárban megtárgyalhassuk, ugyanis - én két oldalon leírtam, nem
untatnám vele a közgyűlés tagjait, - nem teljeskörű az a felsorolás az
ellentmondásokra, ami ebben a közgyűlési rendeletben van, számomra jelentkezett.
Kérném, hogy ezt is fogadja el a közgyűlés és tegyük lehetővé ennek a megtárgyalását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a képviselő úr módosító
indítványának szóbeli kiegészítését. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, tehát a
vitát lezárom. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik, ám Pasztorniczky István közgyűlési tag első módosító indítványának
elfogadásáról szavaznunk kell. Kérem először erről szavazzunk.
Pasztorniczky István közgyűlési tag első módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
1.) Első módosító indítvány
A közgyűlés 11 igen, 15 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett Pasztorniczky István
közgyűlési tag első módosító indítványát
nem fogadta el.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A következő Pasztorniczky István
közgyűlési tag második módosító indítványa, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal beszámolóját tartalmazza a megye
mezőgazdaságáról, melynek napirendre vételét az előterjesztő támogatta. Kérem,
szavazzunk most erről a módosító indítványról.
Pasztorniczky István közgyűlési tag második módosító indítványára vonatkozó
közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Második módosító indítvány
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett Pasztorniczky István
közgyűlési
tag
második
módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni
Pasztorniczky István közgyűlési tag második módosító indítványával, illetve az
előterjesztői módosításokkal együtt a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
3.) Határozati javaslat
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett Pasztorniczky István
közgyűlési
tag
második
módosító
indítványával
és
az
előterjesztői
módosításokkal együtt meghozta az alábbi
határozatot:
148/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. évi munkaterve

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2011. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
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Melléklet
2011. február 10. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló többször módosított 2/2010. (II. 17.) számú rendelet módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjainak megállapítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákról és azok igénybevételéről szóló
többször módosított 11/1993. (VIII. 13.) Kgy. számú rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
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7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzéseiről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
8. Tájékoztató a közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesüléséről
Előterjesztő:
Lukács
András,
az
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi
és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke
Véleményezi: Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály
9.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő:
Balog Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal általános főig. helyettese
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály

10. Egyebek

Előterjesztések leadásának határideje: 2011. január 21.

2011. március 11.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés,
melyre külön program készül.
Az ünnepi közgyűlés helyszíne a későbbiekben kerül közlésre.
A program elkészítéséért felelős:



Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
Szombatiné dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda vezetője
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2011. április 28. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
3. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2010. 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. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
4. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott utógondozói ellátásért
fizetendő intézményi térítési díj megállapítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes
közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
6. 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
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megyében. Javaslat a megyei közrendvédelmi program szempontjainak meghatározására
és annak kidolgozására
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szakellátást érintő együttműködésének
megvalósulásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Meghívott:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeiben működő
konyhák vállalkozásba adásának tapasztalatairól, az étkeztetés helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Meghívott:
Sodexo Magyarország Kft. képviselője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
Oktatási és Művelődési Főosztály
9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2010. évi munkájáról
Előterjesztő:
Gál János, a kuratórium elnöke
Véleményezi:
Oktatási és Sport Bizottság
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
10. 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. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
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11. Javaslat a Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Kisebbségi Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
12. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság,
Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Ellenőrzési Iroda
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
14. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére
vonatkozó intézkedések végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság,
Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
15. Egyebek
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Előterjesztések leadásának határideje: 2011. április 8.

2011. június 30. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási
megbízására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály

intézmények

igazgatóinak

2. Javaslat a Mecénás - civil, kulturális, sport - Pályázat alapítványi támogatásának
odaítélésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Oktatási és Művelődési Főosztály
3. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységéről, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács működéséről, a NORRIA
Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. régiót
érintő tevékenységéről, valamint a Regionális Fenntartható Energetikai Koncepcióról, és
beszámoló az Észak-magyarországi
Operatív Program 2007-2013 időarányos
végrehajtásáról
az érintett szervezetek vezetői
Előterjesztő:
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
4.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a foglalkoztatás
bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály

5.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közoktatási
intézményrendszere működésének minőségirányítási programja végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
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6.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok
megvalósításáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság,
Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály

7.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak
finanszírozásáról és eredményességéről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Közgazdasági Főosztály

8.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály

9.

Egyebek

Előterjesztések leadásának határideje: 2011. június 10.

2011. augusztus 19.
Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából ünnepi közgyűlés, melyre külön program
készül.
Az ünnepi közgyűlés helyszíne a későbbiekben kerül közlésre.
A program elkészítéséért felelős:
 Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
 Szombatiné dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda vezetője
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2011. szeptember 15. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2011. évi
odaítélésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
a Borsod Volán Zrt. Vezetője
MÁV Zrt. vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
4. Tájékoztató a Leader program működésének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
tapasztalatairól
Nemzeti fejlesztési Ügynökség
Előterjesztő:
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
5.

Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály

6.

Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
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Oktatási és Művelődési Főosztály
7.

Egyebek

Előterjesztések leadásának határideje: 2011. augusztus 26.

2011. október 21. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére a Megyeházán tartott közgyűlésen kerül sor
a „Pro Comitatu” díj,
az „Alkotói Díj”
és a
„Borsod-Abaúj-Zemplén megye Turizmusáért” díj
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
 Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője
 Szombatiné dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda vezetője

2011. november 17. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet igazgatójának
megbízására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Oktatási és Sport Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Közgazdasági Főosztály
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4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
5. Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának helyzetéről
Előterjesztő:
a BORSODKOMM Kft. ügyvezető igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
6. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Meghívott:
a BORSODKOMM Kft. ügyvezető igazgatója
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Előterjesztő:
Hivatal főigazgatója
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
8. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós Agrár- és vidékfejlesztési
támogatások folyósítása terén
Előterjesztő:
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltségének vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Meghívott:
a Kereskedelmi- és Iparkamara vezetője
az Agrárkamara vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
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10. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Oktatási és Művelődési Főosztály
11. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének érvényesüléséről a
véleményezési eljárásokban
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Ellenőrzési Iroda
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az
FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
14. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. október 28.

2011. december 15. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő:
Dr. Bodnár Judit, regionális tisztifőorvos
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály
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2.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda

3.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi
intézkedési tervének végrehajtásáról. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelmi Program 2012. évi intézkedési tervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály

4.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban
lévő érdekeltségeiről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Főosztály

5.

Tájékoztató a megyei önkormányzat fenntartásában lévő kórházak Európai Uniós
pályázatainak megvalósulásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály

7.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály
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8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező kiemelt célokra
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési és Jogi Főosztály

9.

Közmeghallgatás

10. Egyebek

Előterjesztések leadásának határideje: 2011. november 25.

Huszonhatodik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztő Dr. Kovács János, a
közgyűlés főjegyzője. A jelentést véleményezte az Egészségügyi Bizottság, a
Kisebbségi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport
Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, és az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottságok
elnökeit, elsőként az Egészségügyit, a bizottság véleményének ismertetésére.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatta az
előterjesztést.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést 7 igen, és 1
tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 14 igen, 2
tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra
ajánlja a jelentést a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 8 igen
egybehangzó szavazattal elfogadtuk a jelentést.

116

Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, azt szíveskedjenek megtenni
most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, tehát a vitát lezárom. Kérdezem főjegyző
urat, hogy kíván-e választ adni a hozzászólásokhoz? Nem kíván. Az
előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról szíveskedjenek szavazni.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
149/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Huszonhetedik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Hivatalában
foglalkoztatott
köztisztviselők
teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célokra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési
Bizottság,
és
az
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi
és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottság elnökeit, ismertessék a
bizottságuk véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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Török Dezső, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Lukács András, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek megtenni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek a napirendi pontunkhoz
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról szavazni.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
150/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját
képező célokra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:

2011. évi kiemelt célok:
1. A testületi – közgyűlési és bizottsági – ülések színvonalas szakmai, igazgatási és
jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása oly módon, hogy az
megfeleljen az ME 02 és ME 03 minőségirányítási eljárásban foglaltaknak.
2. A pályázati lehetőségek, források felkutatása és azok megfelelő menedzselése.
3. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan
betartása. A számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabályok
rendelkezéseinek végrehajtása.
4. A megyei önkormányzat tevékenységének megismertetése a megye
közvéleményével, tájékoztatás a megye állami, társadalmi és civil szervezetekkel
történő kapcsolatépítésről.
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5. Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna szomszédsági programban való
részvétel.
6. A megyei önkormányzat fizetési kötelezettségének rendszeres teljesítése, a
költségvetés pénzügyi egyensúlyával kapcsolatos feladatok ellátása, különös
tekintettel a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetből adódó költségtakarékossági
szempontok érvényesítésére.
7. A területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok
színvonalas ellátása, hatékony és eredményes működésük elősegítése.
8. A térségi integrált szakképzési központok (Sajó-menti és Zempléni) szakmai
munkájának segítése.
9. A köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a
költségtakarékos önkormányzati létszám- és bérgazdálkodás érvényesítése.
10. A megyei önkormányzat honlapja adattartalmának aktualizálása, közérdekű adatok,
információk, a közérdeklődésre számottartó önkormányzati események naprakész
megjelenítése.
11. A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.
12. A megyei fenntartású intézmények feladatellátásának, szakmai munkájának
segítése. Az intézményi rendszerben a megtakarítási lehetőségek feltárása és
hasznosításának ösztönzése.
13. A módosított közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseinek maximális érvényre juttatása, a közbeszerzési eljárások jogszerű
lebonyolításában történő közreműködés.
14. Aktív részvétel a Magyarország-Szlovákia Európai Területi Együttműködési
Programban (HU-SK ETE Program 2007-2013.), valamint a Turisztikai
Desztinációs Menedzsment szervezetek kialakításában.
15. A megyei önkormányzat vagyonának kezelésével, az ingatlanok értékesítésével
összefüggő feladatok ellátása.
16. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal minőségirányítási
rendszerében meghatározott feladatainak színvonalas elvégzése.
17. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokból eredő feladatok folyamatos ellátása. Ennek során az
intézmények költségtakarékos működésében rejlő lehetőségek feltárása, az erre
való figyelem felhívása.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője,
a Hivatal főosztályvezetői
2011. december 31.
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Huszonnyolcadik napirend: Javaslat aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat
kiírására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztésünk a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A javaslatot a bizottságok nem tárgyalták. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlésünk tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát
lezárom. Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról szavazni.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
151/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Pályázati kiírás aljegyzői állás betöltésére

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az aljegyzői állás
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
pályázatot hirdet
megyei a l j e g y z ő i állás
betöltésére
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján.
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör a pályázat elbírálását követően
betölthető.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
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-

közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített
másolatát,
- érvényes (3 hónapnál nem régebbi) hatósági bizonyítványt büntetlen
előéletről és hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő
személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek
Ellátandó feladat:
A főjegyző helyettesítése, valamint a főjegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Az aljegyző – az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján – vagyonnyilatkozat tételére köteles.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján.
A pályázatokat a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) történő megjelenésétől
számított 20 napon belül kell benyújtani – zárt borítékban – a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökének (3525 Miskolc, Városház tér 1.).
A pályázatok elbírálásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés – a főjegyző
javaslatára – a benyújtásra megállapított határidőt követő ülésén dönt.
A pályázat eredményéről a döntést követő 8 munkanapon belül a pályázók írásban
értesülnek. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyagot
visszaküldjük.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala humánpolitikai vezetőjétől a (46) 517-677-es telefonszámon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal
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Huszonkilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
által
végrehajtandó,
a
feladatellátás
racionálisabb
megszervezéséből adódó - álláshely megszüntetéssel járó - létszámcsökkentésre
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk az 1 fő létszámcsökkentéssel járó határozati javaslatot
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlésünk tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, szíveskedjenek azt most
megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
152/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a
feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel
együtt járó – létszámcsökkentés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményben a következők szerint határozta meg:
Trefort Ágoston Szakképző Iskola
3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. u. 14.

1 fő

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. január 15.

Harmincadik napirend: Javaslat a 2011-es év Rákóczi emlékévvé nyilvánítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
utólag megküldésre került. A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét a bizottság véleményének ismertetésére.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati
javaslatot egyöntetűen 11 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlésünk tagjait, hogy amennyiben véleményük, kérdésük van, szíveskedjenek azt
most megtenni. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok, Holczman László úr JOBBIK
frakcióból.
Holczman László, a közgyűlés tagja: A JOBBIK frakciónak lenne egy olyan
javaslata, hogy mivel a 2011-es évet a Rákóczi emlékévvé nyilvánítjuk, a Megyeháza
homlokzatára a Rákóczi szabadságharcnak a zászlaját tűzzük ki jelképesen. Még egy
javaslatunk az, hogy a Rákóczi Szövetséggel érdemes lenne felvenni a kapcsolatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, a
vitát lezárom. Az érkezett felvetést megfontoljuk. Tájékoztatom a közgyűlés tagjait,
így a hozzászólásra jelentkező képviselő urat is, hogy a Rákóczi emlékév
programtervének és az eszközrendszerének a meghatározása az most van folyamatban,
így a felvetését megfontoljuk. A Rákóczi Szövetséggel kiváló kapcsolatokat ápolunk
és természetesen ebben a programsorozatban őket is meg fogjuk keresni. Az
előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendünkhöz kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
153/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A 2011-es év Rákóczi emlékévvé nyilvánítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 2011-es év Rákóczi
emlékévvé nyilvánításáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés méltó megemlékezésekkel, rendezvényekkel tiszteleg II. Rákóczi
Ferenc emléke előtt. Ennek érdekében a Közgyűlés - a Rákóczi-szabadságharc
befejezésének 300. évfordulójának emlékére – a 2011-es évet „Rákóczi
emlékévvé” nyilvánítja.
2. A Közgyűlés vállalja, hogy az emlékév programtervének megvalósítási költségeit
saját költségvetéséből fedezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. február 15.

3. Az emlékév előkészítése és a programterv megvalósítása érdekében szoros
együttműködést kell kialakítani a II. Rákóczi Ferenc életéhez köthető hazai és
határon túli megyék közigazgatási vezetésével.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
2011. január 15.

Harmincegyedik napirend: Egyebek
- Tájékoztató az ITC üzletrész megvásárlásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Röviden tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést,
hogy az ITC Kft.-ben lévő üzletrészeink immár 100%-os tulajdonban az
önkormányzatunk tulajdonába kerültek, tehát egy személyes társaság ismét az ITC Kft.
Az üzletrészt névértéken vásárolta vissza az önkormányzat. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, illetve közgyűlési tagjainkat, hogy kérdés, vélemény
van-e? Egyebek kapcsán jelentkező Kormos Dénes frakcióvezető úr, parancsoljon.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Két rövid javaslatom lenne. Az egyik, ma
tárgyaltuk a megye egészségügyi állapotának helyzetét, amibe beletartoznak a
közgyűlés tagjai is. Javaslom azt, hogy érdemes lenne feleleveníteni azt a korábbi
gyakorlatot, hogy a Megyei Kórházzal kooperálva a Megyei Közgyűlés vezetése, a
hivatal megszervezte a közgyűlési tagok komplex szűrését. Szerintem ez egy
példaértékű dolog lenne és úgy gondolom, hogy vigyáznunk kell egymás egészségére,
hogy jókat tudjunk vitatkozni az elkövetkezendő négy évben. A másik javaslatom, mivel itt az információ és elérhetőség kérdése is felvetődött - hogy szintén a korábbi
gyakorlatokhoz híven készüljön a Megyei Közgyűlés tagjai számára névjegykártya,
hogy ha adott esetben különböző helyeken tárgyalásokon vesznek részt, vagy
kapcsolatot építenek, meg tudják jeleníteni saját magukat és a Megyei Közgyűléshez
tartozásukat.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr.
Mindkét felvetését csak támogatni tudom. Úgy tűnik, hogy az ÁNTSZ igazgató
asszonya mindenkit megijesztett ebben a teremben a szűrővizsgálatokra tett
javaslataival. Beépítjük a javaslatait a munkánkba, illetve a folyamatainkba.
Köszönöm szépen a megtett javaslatokat. Amennyiben egyebek kapcsán más felvetés
nincs, - hozzászólásra jelentkezőt nem látok, - mindenkinek megköszönve a mai
munkát, a mai közgyűlést ezennel bezárom. Köszönöm szépen. Időn túli gombnyomás,
de karácsonyra tekintettel Miklós Árpád frakcióvezető úr.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetője: Ha minden igaz, az év utolsó megyei
közgyűlésén voltunk, ezért kívánok mindenkinek a JOBBIK frakció nevében áldott
Karácsonyt, boldog új évet és szebb jövőt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a Közgyűlés és a magam
nevében is. A közgyűlés szeretné a közgyűlés tagjait, illetve a hivatal munkatársait
karácsony alkalmából köszönteni és megajándékozni, egy kis aprósággal,
figyelmességgel készültünk, amit természetesen mindenkihez eljuttatunk még
karácsony napjáig. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiuk munkáját.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

