Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc
II-527-5/2010.

Jegyzıkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. július 2. napján tartott
ülésérıl.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
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Panyik József
Ritó Lászlóné
Riz Gábor
Dr. Sója Szabolcs
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Dr. Szabó Csaba
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Szeles András
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Tóth József Sándor
Tóth Zoltán
Török Dezsı
Vargáné Kerékgyártó Ildikó
Vámos Zoltán

Meghívottként jelen vannak: Minyóczki Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Bordás Géza, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Zentayné Tóth Mária, az MSZP jelöltje a Közbeszerzési Bizottság tagjának, Demkó
Dóra, a FIDESZ-KDNP jelöltje, a Kisebbségi Bizottság tagjának, Varga Istvánné és
Pongrácz Tibor, a boldogkıváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetıi
álláshelyre pályázók, Fodorné Nagy Katalin, a hejıbábai Pszichiátriai Otthon
intézményvezetıi álláshelyre pályázó, Dr. Bodnár Márta és Tóth Gábor felügyelı
bizottsági tag jelöltek, Tóth Béla, az ózdi Bolyai Farkas Szakképzı Iskola
intézményvezetıi álláshelyre pályázó, Budai György, Untener János és Vadasné Joó
Katalin, a kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetıi
álláshelyre pályázók, Tuza Ottó, az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi álláshelyre
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pályázó, Györgyi Béláné, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény
intézményvezetıi álláshelyre pályázó, Gáll András, a sályi Mozgásjavító Általános
Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon intézményvezetıi álláshelyre pályázó,
Kányási Hedvig, a girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola és Diákotthon intézményvezetıi álláshelyre pályázó, Vattay József, a
kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium intézményvezetıi
álláshelyre pályázó, Karsai Attila, az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium intézményvezetıi álláshelyre pályázó.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részérıl jelen vannak:
Török István, a Közgazdasági Fıosztály vezetıje, Hideg Imre, az Oktatási és
Mővelıdési Fıosztály vezetıje, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi Fıosztály vezetıje, Ambriskó László, az Ellenırzési
Iroda vezetıje, Koleszár Gábor, a Területfejlesztési és Vagyonkezelési Fıosztály
osztályvezetıje, Tóthné Dr. Majoros Mária, a Jogi Osztály vezetıje, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési Osztály vezetıje, Tóth Annamária sajtóreferens, Róna György
informatikai ügyintézı, Simon Gáborné informatikai ügyintézı, Szakács Attiláné
jegyzıkönyvvezetı, Lopota Zsolt hangfelvevı.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjai közül 49 fı írta alá a
jelenléti ívet, ilyen értelemben azt tudom jelenteni Önöknek, hogy határozatképes
létszámban vagyunk jelen. Arra kérem a közgyőlés tagjait, hogy szavazógépeiket
kapcsolják be, majd az igen gomb megnyomásával jelezzék az ittlétüket.

A jelenlétre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
48 fı - ebbıl 48 fı igen, 0 nem, 0 fı
tartózkodott - adta le jelenléti szavazatát,
tehát a határozatképesség fennáll.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlésünk munkájához hozzátartozóan
vannak helyszínen kiosztott elıterjesztések, amelyeket megkaptak a közgyőlés tagjai.
A két frakció egy-egy személyi változást is bejelentett, ily értelemben módosulnak a
közgyőlés napirendi pont számozásai is, hiszen elıre a két külsı bizottsági tag
módosítását vennénk.
Mielıtt mindezekrıl tárgyalnánk néhány percben tájékoztatom Önöket másfél hónap,
hat hétnek a történéseirıl, illetve annak az utóéletérıl, ami a két árvízzel, egyszer
május 16.-a, illetve a június elsı napjaiban levonuló árvízi hullámokkal kapcsolatos.
Erre vonatkozóan néhány szóban szeretném, mint a Védelmi Bizottság elnöke is
Önöket tájékoztatni és utána szavaznánk a napirendi pontjainkról. Mint ahogy a
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képviselıtársak, és a jelenlévı meghívottak, hivatal dolgozói elıtt is ismert, május
közepén, egy, akkor még azt hittük, hogy egy rendkívüli idıjárási jelenséggel állunk
szemben. Akkor volt egy olyan hétvégénk, amikor minden patak megáradt, a
megyének olyan patakjai, amikrıl nem nagyon tudtunk. A Nyögı-patakról tudtak a
Sajószentpéter és környékén élık. A Ronyva, az elhíresült 90 évvel ezelıtt, de az abba
befolyó kisebb patakok, a Tolcsva-patak szintén már évek óta okoz gondot. A
Szerencs-patak, Tolcsva-patak egy folyó rész, csak tulajdonképpen egy út szétválasztja
ıket. Olyan helyzetbe kerültek a megye kistelepülései a patakok mentén, - Vadász,
Bélus-patak mentén lévık, - hogy soha nem látott emelkedéssel, egy óra alatt három
méter vízszintemelkedés volt. Ennek a hivatalossága annyi, hogy miniszteriális
emberek voltak jelen éppen Komlóskán és Erdıhorvátiban, amikor ıket öntötte el a
víz. Egyrészrıl ezek a kisebb vízfolyások, másrészrıl már akkor is a Hernád, a Bódva
és a Sajó folyóknak volt egy nagyon komoly árhulláma. Az elırejelzés úgy szólt, hogy
a valaha mért, a legmagasabban mért vízmagasság mennyiség, ahhoz képest 70 cm-es
emelkedés volt. Ezt akkor mindenki úgy gondolta, hogy ez valamilyen elrontott
számítás. Akkor valóban nem következett be, akkor csak a 2006-os árvizet betetızı,
illetve a Bódvánál a 2010. elején tetızı mennyiségeket mérhették, ezek is magasak
voltak, de ezeknek a kártételei nem voltak olyan mértékőek, mint ami aztán sajnálatos
módon bekövetkezett. Ez június elsı napjaiban volt a Sajó mentén. Sajóecsegnél volt
komoly gondunk, aztán késıbb a lejjebbi településeknél, a Bódva mentén, Edelényben,
Szendrın, Szendrıládon okozott elöntéseket, nagyszámú ház került víz alá és
Szendrıládon egy nagyon komoly kitelepítésre volt szükség. Ebben a munkában az
önkormányzatok a polgári védelmi kötelezettség alapján vettek részt és ennek a
második árhullámnak a levezénylésekor eljutottunk oda, hogy a Hernádnál 70 cm-el
magasabb vízmagasság volt, mint az eddig mért legmagasabb. A Hernád menti
védekezésnél a rendırség, katonaság, tőzoltóság, Vám- és Pénzügyırség, ezek az erık
dolgoztak már a május közepi árvíznél is, de itt nagyon nagy számban jelentek meg és
végezték a védekezés munkálatait. Itt történt az a nagy problémánk, gondunk, ami
Felsızsolcán azóta is fennáll. Felsızsolcán nagyon sok házat öntött el, a városnak
olyan településrészeit, amelyek kicsit mélyebben vannak. Napokig víz alatt állt, a
közszolgáltatások teljesen megszőntek, a kiköltözések ide, elsısorban Miskolcra,
illetve a rokonokhoz, barátokhoz a városon belül történtek. Itt több kollégánk is sajnos
elszenvedıje volt mindennek az árvíznek, akik itt dolgoznak a hivatalunkban. A végsı
megállapításokat még nem tudom mondani, mert sajnálatos módon a kártételekben
még mindig újabb gondok vannak: Háromszázhoz közeli háznak statikai romlása van,
ebbıl 200 körüli ház össze is dılt, - 187 volt a legutóbbi adat, - ez mind Felsızsolcán
történt meg. A tegnapi napon már megjelentek a híradások és most azért, hogy itt
mellettem a széken nincs a fıjegyzı, ez nem azért van, mert nem szeretett volna részt
venni a közgyőlésen, hanem ma délelıtt 10.00 órától a Belügyminisztériumban van
egy megbeszélés az árvízi károkat elszenvedett megyékkel kapcsolatosan. Mivel
nekünk közgyőlésünk van, szavazati jogunk miatt mi nem mehettünk, mert szeretnénk
ezt a mai közgyőlést megtartani a többszöri módosítások után, ezért a fıjegyzı úr a
mai napon ezen a megbeszélésen van, ahol a házak újjáépítésével kapcsolatos
tájékoztatás, illetve munkaterv elindítása indul. Annyit tudok Önöknek mondani: a
biztosítótársaságokkal, karitatív szervezetekkel való együttmőködés tényleg

4

nagyszerő. Az a kérdés majd késıbb, hogy a biztosítótársaságoknak megmarad-e az az
elején tapasztalható lojális hozzáállása a kárt szenvedettekkel. Sajnos már úgy látszik,
hogy ez más országrészekben is viharkár és egyebek miatt, mintha talán egy picit
visszább húzódott volna, ez a korrektség. Az újjáépítés munkálataiban még biztos
fognak Önök hallani néhány érdekességet, az a kérdés, hogy akkor most ha bontják,
akkor ki bontja, ha nem bontják, akkor ki fog fizetni büntetést. Az is a kérdés, hogy
miért öntötte el a víz ezt a települést? Tényszerően ilyen magas vízállások itt nem
voltak sem az 1974-es vízállásnál, sem most május közepén. A védekezés folyt egy
irányba és egyszer csak a hátuk mögött megjelent a víz, mert ez a kis Sajó, Bódva vize
ez más irányból is el tudott jutni, itt a magassági pontokat, - hogy ha megnézzük, most a víz teljes mértékben kijelölte. Kaotikus állapotok lettek Miskolc
közlekedésében, ezt Önök látták, megélhették, hiszen Miskolc megközelítése akár
Zemplénbıl, akár pedig Abaúji területekrıl nagyon nehézkessé vált. Az edelényi út
szintén járhatatlanná vált. Óriási mennyiségő vizet kellett aztán visszavezetni. Ez több,
mint egy hét olyan állapotot jelentett, amikor a közlekedésben is gondok voltak.
Miskolcon, illetve Felsızsolcán azt látjuk, hogy bizony hosszú idı lesz az, - ennek az
évnek az ıszére, - amikor meg tudjuk oldani azoknak, a most lakhatási feltételekkel
nem rendelkezı embereknek az elhelyezését. Ezeknek az embereknek a lakhatási
feltételeit kell megoldani. Jó szívvel tudunk minden egyes olyan magánszemélyrıl,
önkormányzatról, települési, vagy megyei önkormányzatról, vagy gazdasági
társaságról megemlékezni, akik támogatóan léptek fel. A Magyar Olimpiai Bizottság
támogatóan lépett fel az árvízkárosultak javára, és az ı segítségük révén a Samsung
Zrt. elektromos eszközöket biztosít majd a kárt szenvedetteknek, - nagyon sok helyütt
bement a víz az alagsorba vagy szuterénes részekbe, vagy a lakótérbe, ahol az
elektromos készülékek tönkrementek, - ık ezzel segítenek. A Magyar Posta árvízi
bélyegnek az árusításával és az abból befolyó összeggel támogatja a helyreállítást,
újjáépítést. Nagyon sok település település-település közötti kapcsolatot indított.
Elıször a védekezéshez kapcsolódóan, aztán ivóvíz gondjaink voltak, hiszen úgymond
a csúcs vízmő, ami Gesztelynél van, az hetekre kiesett. Ivóvízzel, tartós élelmiszerrel,
ruhanemővel, más egyéb ingóságokkal, bútorokkal segítik, segítették és segítik úgy
látom még egyelıre az árvízi károkat elszenvedetteket. Illetve most, amikor az
újjáépítés megindul, akkor cserépanyaggal, tégla építıanyaggal, ilyenekkel próbálják
segíteni az újjáépítést. Ezt tudom egyelıre elmondani. Az összegszerőségekben Önök
is biztos látták a Duna Televíziónál a fejajánlást, ami durván 280 millió forint volt. A
Magyar Tudományos Akadémia doktorai, illetve akadémikusainak a felajánlása az
egyhavi javadalmazásukra, ez egy 90 millió forintos összeget jelent. A Megyei
Önkormányzat is mőködtet egy alszámlát, amely alszámlára érkeznek folyamatosan
felajánlások. Tisztelt közgyőlés! Engedjék meg, hogy itt a beszámoló végén tegyek
egy javaslatot és majd frakcióvezetı urakkal egyeztetetten a lebonyolítását is
megoldjuk. Itt egy millió forintos felajánlásokat kaptunk az ország más megyei
önkormányzatai részérıl. Azt kérem, javaslom Önök felé, hogy ebben a felajánlásban
mi is tudjuk támogatni mindazokat, akik az árvízi károkat elszenvedték és egy-egy
millió forintos felajánlással szeretnénk ehhez a számlához hozzájárulni. Természetesen
mi itt sok minden mást teszünk: a szervezéssel, a raktárbiztosítással. Ezt kérem,
javaslom Önöknek, hogy itt a közgyőlés tagjai egy felajánlással, egy, egy millió
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forintos felajánlással éljenek, ha tudunk ezzel élni, azt
engedjék meg, hogy térjünk át a napirendi pontokra.

megköszönnénk. Most

A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelıen javaslatot teszek a közgyőlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Kisebbségi és
Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentésére, illetıleg új tag
megválasztására” címő elıterjesztés felvételét 1. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi
forrásszerkezetének átalakítására” címő elıterjesztés felvételét 8.
napirendi pontként,
• „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát
képezı Miskolc Külterület 01223 helyrajzi számú, „táborhely
megnevezéső”, természetben Miskolc, Csanyik-völgyi ingatlan
értékesítésére”
címő
elıterjesztés
felvételét
9. napirendi pontként
• a „Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (I. E.
Hejıbába)” címő elıterjesztés felvételét 12. napirendi pontként,
• a „Javaslat a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a kazincbarcikai Surányi
Endre Szakképzı Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói
támogatására” címő elıterjesztés felvételét 23. napirendi pontként,
valamint
• a „Javaslat a BORSODCHEM tulajdonában lévı használaton kívüli
ingatlan átadásáról oktatási célú felhasználásra” címő elıterjesztés
felvételét 24. napirendi pontként.
Javaslom továbbá, hogy a közgyőlés a meghívóban megjelölt sorrendtıl eltérıen
tárgyalja meg a következı napirendeket, és így
• a
„Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítására”
címő elıterjesztés a 10. napirendi pontként,
• a „Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. A.
P.,
Borsodivánka)”
címő
elıterjesztés
a
11. napirendi pontként,

6

• a „Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények
igazgatóinak megbízására” címő elıterjesztés a 25. napirendi pontként,
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet
módosítására” címő elıterjesztés a 26. napirendi pontként, valamint
• a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kötvénykibocsátásáról szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
módosítására” címő elıterjesztés a 27. napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra.
A napirendi pontok sorszáma ennek megfelelıen változik. Kérdezem azt, hogy van-e a
jelenlévık között más napirendi pontra, új napirendi pont felvételére javaslat? Nincs.
Akkor arra kérem a közgyőlést, hogy a sorrend módosulásával együtt, aki elfogadja a
napirendi pontjainkat, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
napirendeket
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
56/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés napirendjének megállapítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. július 2-ai ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Kisebbségi és
Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentésére, illetıleg új tag megválasztására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2. Javaslat a boldogkıváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetıi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
3. Javaslat a hejıbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
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4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételérıl szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet
módosítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában
álló gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
6. Javaslat alapítványi támogatásra a közgyőlés elnökének döntési jogkörébe tartozó
pénzügyi keret terhére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
7. Javaslat a 2010. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és a
kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok
támogatására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
forrásszerkezetének átalakítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke

Önkormányzat

pénzügyi

9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı
Miskolc Külterület 01223 helyrajzi számú, „táborhely megnevezéső”, természetben
Miskolc, Csanyik-völgyi ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Dr. Szabó Csaba, a pályázatelbíráló bizottság elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Alapító Okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
11. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. A. P.,
Borsodivánka)
Elıterjesztı: Koncz Ferenc, a közgyőlés alelnöke
12. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (I. E. Hejıbába)
Elıterjesztı: Koncz Ferenc, a közgyőlés alelnöke
13. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok megvalósításáról
Elıterjesztı: Dr. Kovács János, a közgyőlés fıjegyzıje
14. Javaslat az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
fejlesztésére vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0009 számú pályázathoz
szükséges önrész többletköltségének biztosítására
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Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı
Miskolc 2537 helyrajzi számú, Miskolc 2538 helyrajzi számú, és a Miskolc 2542/4
helyrajzi számú ingatlanokat érintı, a természetben Miskolc, Városház tér –
Rozmaring köz – Patak utca által határolt területen történı telekalakítás
tulajdonjogi rendezésére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı
Kazincbarcika belterület 2623 helyrajzi számú, a természetben Kazincbarcika,
Szent Flórián tér 4. szám alatti tőzoltóság megnevezéső ingatlan felújításához
tulajdonosi hozzájárulásra
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
17. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı
egészségügyi intézmények területi ellátási kötelezettségének módosítására
vonatkozóan tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
18. Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
19. Javaslat
Arló
Nagyközség
Önkormányzata
felülvizsgált
szolgáltatástervezési koncepciója munkaanyagának véleményezésére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
20. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Kovács János, a közgyőlés fıjegyzıje

lejárt

21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
munkatervére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke

2010.

szociális

határidejő

II.

félévi

22. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat önként vállalt
feladatainak finanszírozásáról és eredményességérıl
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
23. Javaslat a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola
és Kollégium, valamint a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és
Kollégium pályázatának fenntartói támogatására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
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24. Javaslat a BORSODCHEM tulajdonában lévı használaton kívüli ingatlan
átadásáról oktatási célú felhasználásra
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
25. Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak
megbízására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010.
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelet módosítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke

évi

27. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásáról
szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
28. Egyebek

Elsı napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Kisebbségi és
Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentésére, illetıleg új tag megválasztására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak a nyilvános
üléshez, ezért zárt ülést nem kell elrendelni. A javaslatot bizottságok nem tárgyalták.
Két bizottsági tagsággal kapcsolatos módosulást szeretnék Önöknek bejelenteni. A
Megyei Közgyőlés Magyar Szocialista Párt képviselıcsoportjának 2010. június 24-én,
illetve a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
képviselıcsoportjának 2010. június 30-án érkezett kezdeményezése alapján javaslatot
teszek a Kisebbségi és a Közbeszerzési Bizottságban történı személyi változásra az
alábbiak szerint:
A Kisebbségi Bizottság tagjává Karajz Ottó György nem közgyőlési tag helyett
javaslom megválasztani Demkó Dóra nem közgyőlési tagot.
A Közbeszerzési Bizottság tagjává Juhász István nem közgyőlési tag helyett javaslom
megválasztani Zentayné Tóth Mária nem közgyőlési tagot.
A közgyőlést arra kérem, hogy errıl szavazzunk. Ha Önök ezzel egyetértenek, kérem,
hogy az igen gomb megnyomásával jelezzék.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minısített többség
szabályai szerint a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
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57/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Kisebbségi és Közbeszerzési
Bizottsága tagjának felmentése, illetıleg új tag megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyőlés Kisebbségi és Közbeszerzési Bizottsága tagjának felmentésére,
illetıleg 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 Közgyőlés Karajz Ottó György nem közgyőlési tagot felmenti a Kisebbségi
Bizottsági tagsága alól, és a bizottság tagjává megválasztja Demkó Dóra nem
közgyőlési tagot.

2.

A Közgyőlés Juhász István nem közgyőlési tagot felmenti a Közbeszerzési
Bizottsági tagsága alól, és a bizottság tagjává megválasztja Zentayné Tóth Mária
nem közgyőlési tagot.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı, a határozat érintettek részére történı
megküldéséért
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés az elıbb jelzetten Zentayné Tóth
Máriát, aki az MSZP, Demkó Dórát, aki a FIDESZ-KDNP jelöltje, megválasztotta az
elıbb jelzett bizottságok külsı tagjának. Ilyenkor a közgyőlés munkájában való
részvételhez az eskütételnek kell következnie. Arra kérem a két megválasztott
tagunkat, hogy legyen kedves idefáradni középre, a közgyőlés tagjait és jelenlévıket
arra, hogy álljanak fel az eskütétel idejére és kérem a tisztelt megválasztottakat, hogy
az eskü szövegét mondják majd a felolvasást követıen.
Én, Zentayné Tóth Mária, Demkó Dóra esküszöm,
hogy hazámhoz,
a Magyar Köztársasághoz hő leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom;
a tudomásomra jutott titkot megırzöm;
a bizottsági tisztségembıl eredı feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlıdésének elımozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
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(Ezt követıen az eskü letételére és az esküokmányok átadására kerül sor.)

Második napirend: Javaslat a boldogkıváraljai Ápoló-Gondozó
intézményvezetıi álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

Otthon

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az érintettek hozzájárulását bírjuk a nyilvános
ülésre, tehát nyilvános ülésként folytatjuk tovább is a munkánkat. Bizottságaink közül
a Szociális és Gyermekvédelmi Szakbizottság folytatta az elıkészítı munkákat. Arra
kérem Tamás Barnabást, hogy ismertesse a bizottsági véleményt.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság
Varga Istvánnét elfogadásra 11 egyhangú igen szavazattal támogatja. Pongrácz Tibort
ugyancsak 11 egyhangú igennel támogatta. A harmadik pályázót 11 egyhangú
szavazattal nem támogatta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait, frakcióvezetıket
kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló a boldogkıváraljai ÁpolóGondozó Otthonnal kapcsolatos vezetıi megbízással? Önök is emlékeznek rá, a régi
igazgató felmentése után volt egy megbízás, amelyet az encsi Otthonnak a vezetıje
látott el. Most a közgyőlés meghatározott feltételekkel kiírta a pályázatot és ebben a
pályázatban az alábbiak szerint döntött a bizottságunk. Most pedig Önökön van a sor.
Amennyiben nincs kérdés, akkor a napirendhez kapcsolódóan a határozati javaslataink
közül elıször az A.) határozati javaslatot teszem fel szavazásra, ami egyezik a
bizottsági véleménnyel. Arról kérdezem a közgyőlés tagjait, hogy egyetértenek-e
azzal, hogy 2010. július 5. napjától kezdıdıen határozatlan idıre Varga Istvánné lássa
el ennek az Ápoló-Gondozó Otthonnak a vezetıi pozícióját.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
1.) A.) határozati javaslat
A közgyőlés 46 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
58/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A boldogkıváraljai Ápoló-Gondozó Otthon intézményvezetıi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta boldogkıváraljai ÁpolóGondozó Otthon intézményvezetıi álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthon
(Boldogkıváralja, Kossuth u. 2.) intézményvezetıi feladatainak ellátásával
önálló magasabb vezetı munkakörbe
2010. július 5. napjától határozatlan idıre
Varga Istvánnét
nevezi ki, illetményét 240 000 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke

Határidı: azonnal
2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Fıosztályát, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás
bejelentéséhez szükséges nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Fıosztály vezetıje

Határidı: azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés egyetértett ezzel a javaslattal,
ilyen értelemben már a második és a harmadik határozati javaslatot nem teszem fel
szavazásra. A közgyőlés döntött és 2010. július 5. napjától Varga Istvánnét kinevezte
az Ápoló-Gondozó Otthon vezetıjének. Gratulálok és jó munkát kívánok Önnek. A
másik két pályázónak is a további munkájához sok sikert kívánok és köszönjük, hogy
segítették ezt a kiválasztási folyamatot.

Harmadik napirend: Javaslat a hejıbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak a nyilvános
üléshez, így itt is nyilvános ülésen folytathatjuk a munkánkat. Ismételten Tamás
Barnabás polgármester urat, képviselı urat kérdezem.
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Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság 12
egybehangzó igen szavazattal ajánlja a közgyőlésnek elfogadásra.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait kérdezem van-e kérdés,
vélemény, hozzáfőznivaló? Nincs. A közgyőlést a határozati javaslattal kapcsolatosan
kérdezem. Aki egyetért azzal, hogy 2010. június 5. napjától határozatlan idıre Fodorné
Nagy Katalin lássa el a hejıbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi munkáját, az
kérem, hogy az igen gomb megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal,
25 tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott
- a minısített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
59/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A hejıbábai Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi álláshelyére beérkezett
pályázat elbírálása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a hejıbábai
Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására
vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
A Közgyőlés a hejıbábai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Otthon intézményvezetıi feladatainak ellátásával önálló magasabb
vezetı munkakörbe Fodorné Nagy Katalint nem nevezi ki.

Felelıs:

Dr. Kovács János, fıjegyzı a tájékoztatásért

Határidı:

azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztés nem kapta meg a többségi
javaslatot, hiszen itt személyi kérdésrıl 30 támogató szavazatnak kellett volna
megjelenni, hogy elfogadják. Ilyen értelemben a hejıbábai Pszichiátriai Otthon
intézményvezetıi pozíciója nincs betöltve az elkövetkezendı idıkben sem,
ugyanakkor a vezetıi feladatokat ideiglenesen Fodorné Nagy Katalin látta el eddig is
és ugyanígy a jövıre vonatkozóan is. Ezen napirendi pontnál nem tudott dönteni a
közgyőlésünk támogatóan.
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Negyedik napirend: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról, azok igénybevételérıl szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz.
rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Két bizottságunk tárgyalta az elıterjesztést.
Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság, utána a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottságot véleményét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelettervezetet 4 igen és 4 tartózkodás mellett, a határozati javaslatot szintén 4 igen és 4
tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
rendelet-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal, s a határozatot is 12 egyhangú igen
szavazattal támogatta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait kérdezem, hogy kinek van
kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló? Nem látok képviselıi hozzászólást. Elıször a
6/1998. (V. 1.) közgyőlési rendeletünknek a módosítását teszem fel szavazásra. Aki
támogatni tudja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyőlés 31 igen, 0 nem szavazattal,
17 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott
- a minısített többség szabályai szerint a
rendelet-tervezetet elfogadta, s megalkotta
az alábbi rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételérıl szóló
6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet
módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott
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felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, azok igénybevételérıl szóló – 9/2004. (VI. 3.) rendeletével,
10/2005. (VI. 30.) rendeletével, 10/2006. (V. 25.) rendeletével, 9/2007. (V. 31.)
rendeletével, 11/2008. (V. 29.) rendeletével, 20/2008. (XII. 20.) rendeletével, 21/2008.
(XII. 20.) rendeletével, 9/2009. (V. 5.) rendeletével, 8/2010. (V. 4.) rendeletével
módosított – 6/1998. (V. 1.) Kgy. számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat által biztosított
a)
otthont nyújtó (általános, különleges, speciális) ellátásra,
b)
utógondozói ellátásra,
c)
a Megyei Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság mőködésére,
d)
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásra
terjed ki.
(2) A Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó intézmény ellátási területe otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás
esetén – a megyei jogú város területének kivételével – a megyére, területi
gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén
megye közigazgatási területére terjed ki.
(3) Más fenntartó ellátási kötelezettségébe tartozó otthont nyújtó ellátás és
utógondozói ellátás megyei önkormányzat által történı teljesítése feladat-ellátási
keret- vagy egyedi megállapodás formájában történhet.
(4)

A (3) bekezdés szerinti egyedi feladat-ellátási megállapodás megkötésére – a
megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetıjének megkeresésére –
az ellátásra kötelezett kérelme alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyőlés elnöke jogosult.”
2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások:
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek
számára az otthont nyújtó ellátás,
b) a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a kora miatt sajátos szükséglettel
bíró 3 év alatti gyermek számára a különleges ellátás,
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c) a súlyos személyiségfejlıdési zavarokkal küzdı, illetve súlyos pszichotikus
vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek számára a speciális ellátás,
d) a gyámhivatal által a fiatal felnıtt számára elrendelt utógondozói ellátás,
e) a Megyei Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság mőködtetése,
f) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás nyújtása.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásokat a Rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.”
3. §
Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A határozati javaslat elfogadására kérem a
közgyőlés tagjait. Aki támogatni tudja a javaslatot, az igen gomb megnyomásával
teheti.

2.) Határozati javaslat
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal,
17 tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott
a határozati javaslatot elfogadta, s
meghozta az alábbi határozatot:
60/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,
azok igénybevételérıl szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosításával
összefüggı feladatok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételérıl szóló
6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztést.
A Közgyőlés megállapította, hogy a szakellátásra szoruló, de nem a megyei
önkormányzat kötelezı ellátási területérıl beutalt gyermekek megyei önkormányzat
által fenntartott intézményhálózatba történı elhelyezésének feltételeit rendeletben
szükséges szabályozni, ezért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról, azok igénybevételérıl szóló 6/1998. (V. 1.) Kgy. sz. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) módosításáról döntött.
A Közgyőlés a más fenntartó ellátási kötelezettségébe tartozó otthont nyújtó ellátás és
utógondozói ellátás megyei önkormányzat által történı teljesítése során követendı
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eljárási rend elkészítése és bevezetése érdekében szükséges feladatokat az alábbiakban
határozza meg:
1. A Közgyőlés felhívja Hivatalát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
Rendelet 1. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.
Felelıs:

Dr. Kovács János, közgyőlés fıjegyzıje

Határidı: 2010. július 31.
2. A Közgyőlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját, hogy a Rendelet 1. § (3) és (4) bekezdésére figyelemmel készítse el az
intézmény területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatait érintı eljárásrendet
és tegyen javaslatot az egyedi megállapodások tartalmára és formájára.
Felelıs:

Lukácsné Juhász Mária intézményvezetı

Határidı: 2010. július 15.

Ötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak
módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés
nyilvánosan folytatódik. Ezen elıterjesztés során tájékoztatom Önöket, hogy Marton
Péter képviselıtársunk érintett az ügyben a szavazásoknál. Arról kérdezem, hogy
kezdeményezi-e a testület döntését a szavazásból való kizárásról, vagy részt kíván-e
venni a szavazásban? Részt kíván venni a képviselı úr a szavazásokban. Kérdezem a
közgyőlés tagjai közül van-e valaki, akinek ezzel kapcsolatosan más álláspontja van?
Nincs más álláspont. Három bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta ezen többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságok alapító okirat
módosítását. Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményérıl Lukács Andrást
kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen
egybehangzó szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk 10
igen egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztést.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 2010.
júniusi 28-ai ülésén tárgyalta a tárgyi napirendi pontot. Bizottságunk 10 egyhangú igen
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.

18

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A bizottságok támogatták az elıterjesztést.
Kérdezem a közgyőlés tagjait van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló? Amennyiben
nincs, akkor az elıterjesztésben felsorolt gazdasági társaságokban a felügyelı
bizottsági tagsággal kapcsolatos határozati javaslatot aki támogatni tudja, kérem az
igen gombot nyomja meg.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
61/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító
okiratainak módosításáról szóló elıterjesztést, és a következı határozatot hozta:
1. A Közgyőlés megválasztja felügyelı bizottsági taggá
-

Dr. Bodnár Mártát (an: .., lakóhelye: …),

-

Marton Pétert (an: …, lakóhelye: …) és

-

Tóth Gábort (an: …, lakóhelye: …),

az alábbi társaságokban:
-

a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs,
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő
Társaságban 2010. június 01-tıl 2014. május 31. napjáig,

-

az Általános Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaságban 2010.
június 01-tıl 2011. december 31-ig és

-

a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Korlátolt Felelısségő Társaságban
2010. június 01-tıl 2011. június 30-ig.
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A javasolt személyek a Gt. 33. § - 39. § -ban foglaltak szerint felügyelı bizottsági
tagnak választhatók, összeférhetetlenség vagy kizáró ok nem áll fenn.
2. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a társaságok alapító okiratainak
módosításával kapcsolatos okirat-szerkesztés, ellenjegyzés és cégbírósági
bejelentés érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelıs: Dr. Ódor Ferenc
Határidı: 2010. július 31.

Hatodik napirend: Javaslat alapítványi támogatásra a közgyőlés elnökének döntési
jogkörébe tartozó pénzügyi keret terhére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjai tudják, hogy az Állami
Számvevıszék jó pár évvel ezelıtti felszólításában arról van szó, hogy alapítványi
támogatások azok nem egyszemélyi elnöki döntések, hanem közösségi döntés, tehát a
közgyőlésnek kell ebben dönteni. Két bizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság és az Egészségügyi Bizottság a téma miatt, mert ıket érinti, kérem a
bizottság véleményének ismertetését Tóth József Sándortól.
Tóth József Sándor, az Egészségügyi Bizottság tagja: A bizottság 12 igen szavazattal
támogatta az elıterjesztést.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk a 100 ezer
forintos alapítványi támogatást 6 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A Hópihe Gyermek Alapítvány Közhasznú
Szervezetnek a támogatásával kapcsolatos ez az elıterjesztés. Arról kérdezem a
közgyőlés tagjait, van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, akkor a határozati
javaslatnak a támogatására kérném a közgyőlés tagjait, aki a Hópihe Alapítvány 100
ezer forintos támogatásával egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
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62/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Alapítványi támogatás a közgyőlés elnökének döntési jogkörébe tartozó
pénzügyi keret terhére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 17.) számú
rendeletben (5. 1. sz. melléklet 7. pont) a „Közgyőlés elnökének döntési jogkörébe
tartozó pénzügyi keret” terhére történı alapítványi támogatásra vonatkozó javaslatot és
a következı döntést hozza:
1.) A Közgyőlés a Hópihe Gyermek Alapítvány Közhasznú Szervezet (1193
Budapest, Áram u. 1/a.) (továbbiakban: Alapítvány) részére 100 000 Ft
támogatást biztosít, melyet az Alapítvány kizárólag a Miskolci Semmelweis
Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
újszülött részlege egészségügyi mőszerekkel történı támogatására fordíthat. A
támogatást a Közgyőlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 17.) számú rendelet 5. 1.sz. melléklete 7.
pontjában a „Közgyőlés elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret”
terhére biztosítja.
Felelıs:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke a megállapodás megkötéséért

Határidı: 2010. július 30.
2.) A Közgyőlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Fıosztályát a
megállapodás elıkészítésére, és a támogatás felhasználásának ellenırzésére,
valamint Közgazdasági Fıosztályát a támogatás összegének átutalására.
Felelıs:

Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Fıosztály vezetıje
Török István, a Közgazdasági Fıosztály megbízott vezetıje

Határidı: értelemszerően

Hetedik napirend: Javaslat a 2010. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás
Pályázatra és a kisebbségi rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi
pályázatok támogatására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztést négy bizottság, az Ügyrendi
és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Kisebbségi Bizottság
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és a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta. Elıször Lukács Andrást
kérdezem a bizottság véleményérıl.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 7 igen, 2
tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk 7
igen, 3 tartózkodással támogatja az elıterjesztést.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal
ajánlja elfogadásra.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunknál 5
igen és 5 tartózkodás mellett nem született meg a döntés.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Tehát itt nem volt támogatása az
elıterjesztésnek. Kérdezem a közgyőlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény?
Kulturális, Mecénás támogatások vannak itt Önök elıtt. Ha nincs kérdés, vélemény,
akkor arra kérném Önöket, hogy az igen gomb megnyomásával az itt, mellékletben
szereplı támogatási javaslatokat tegyék támogatássá.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 29 igen, 0 nem szavazattal,
19 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott
- a minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot nem fogadta el.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: 29 igen és 19 nem, minısített többség van
ennél, tehát nem tudtuk ezeket a támogatásokat megszavazni, egyelıre ezek nem
kerülnek elviekben a támogatásra gondoltakhoz. Ez mivel pénzügyi döntés, ezért kell
benne a minısített többség. Nem történt döntés. Gergely Zsoltnak, a közgyőlés
alelnökének ügyrendi javaslata van.
Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke: Azért nyomtam ügyrendi javaslatot, mert úgy
érzem, hogy nem biztos, hogy benyomtam a gombot, ezért kérném szépen, hogy újra
szavazzunk elnök úr. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ügyrendi javaslatról nekem szavaztatni kellene
a testületet. Gergely Zsolt ügyrendi javaslata arról szólt, hogy ezen napirendi pontnál
abbéli aggálya miatt, hogy ı ott vagy megnyomta, vagy nem nyomta a gombot, egy
újabb szavazást kérne. Arra szeretném kérni Önöket, aki egyetért, hogy ezen napirendi
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pontnál a döntéshozatalban egy ismétlés történjen, akkor, kérem az igen gomb
megnyomásával támogassa ezt a kérést.

Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke ügyrendi javaslatára vonatkozó közgyőlési
szavazás eredménye:
A közgyőlés 39 igen, 3 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint
Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke
ügyrendi javaslatát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjai támogatták a feltett kérdést.
Azt gondolom, amikor az alelnök úr ebben a módosító ügyrendi javaslatot beadta,
akkor az a szándék, - illetve azt gondolom, most ilyen értelemben mind a két
frakcióvezetı részérıl való rábólintás, - vezette Önöket, hogy ezek a források
odajussanak, hiszen most nem ülésezünk, csak valamikor szeptember közepén, tehát
nagyon hosszú idı és csak közösségi döntést lehet hozni. Köszönöm a megértı
támogatásukat, de akkor legalább 30 szavazat kell ahhoz, hogy pozitív legyen ennek a
vége. Mindenki érti, csak nem úgy sikerült az elıbb. Aki támogatja ezen Mecénás
pályázatok megcélzottakhoz való eljuttatását, kérem az igen gomb megnyomásával
erısítse meg itt.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 32 igen, 0 nem szavazattal,
15 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott
- a minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
63/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: a 2010. évi kulturális, sport, közhasznú Mecénás Pályázatra és kisebbségi
rendezvényekre érkezett közösségi célú alapítványi pályázatok támogatása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta és elbírálta a 2010. évi
kulturális, sport és közhasznú Mecénás Pályázatra és a kisebbségi rendezvényekre
beérkezett közösségi célú alapítványi pályázatokat és a következı határozatot hozza:
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1.

A Közgyőlés a határozat 1., 2., 3., 4. sz. mellékletei szerint összesen 105 db
pályázatot 12 120 000 forinttal támogat.

2.

A közgyőlés felhatalmazza a Hivatal Kabinetirodájának, Közgazdasági
Fıosztályának, valamint Oktatási és Mővelıdési Fıosztályának a vezetıjét a
támogatott pályázatok benyújtóival a megállapodások megkötésének
elıkészítésére, lebonyolítására és a támogatások kiutalására.

3.

A Közgyőlés felhívja a 2. pontban megjelölt fıosztályok vezetıinek figyelmét,
hogy kísérjék figyelemmel a pályázatok megvalósulását.
Felelıs:

Határidı:

Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetıje,
Török István, a Közgazdasági Fıosztály vezetıje,
Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
2010. december 31.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Innentıl kezdve, ami a mellékletekben meg
van, azok alapján a testület aktív és kreatív hozzáállását megköszönve, de kérnénk az
odafigyelést. Inkább picit fogok várni, azzal hogy akkor most döntés születik és akkor
hangosabban fogok beszélni, és akkor majd oda tetszenek figyelni.

Következı napirendi pontunknál azt mondtuk, hogy zárt ülés következik. Zárt ülést a
vagyonnal kapcsolatos ügyekben el lehet rendelni, ha a közgyőlés tagjai egyetértenek.
De vannak zárt ülésen tárgyalandó elıterjesztéseink is. Van egy olyan javaslatom és
arra kérem az Önök egyetértését, hogy a vagyonnal kapcsolatosan tarthassuk a zárt
ülést a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi
forrásszerkezetének átalakítására” és a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Miskolc Külterület 01223 helyrajzi
számú, „táborhely megnevezéső”, természetben Miskolc, Csanyik-völgyi ingatlan
értékesítésére” címő elıterjesztésünkben és utána ott van, amit eleve zárt ülésen
mindenképpen tárgyalunk, hiszen azok az elıterjesztések, amelyek a fellebbezésekrıl
szólnak, azok mindig zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra. Most elıször kérnék egy
támogató szavazást arra, hogy a két napirendi pontot zárt ülésen tárgyalhassuk.

A zárt ülés elrendelésére vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:

A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint
elrendelte a zárt ülést.
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Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzügyi forrásszerkezetének átalakítására
Kilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonát képezı Miskolc Külterület 01223 helyrajzi számú, „táborhely
megnevezéső”, természetben Miskolc, Csanyik-völgyi ingatlan értékesítésére
Tizedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítására
Tizenegyedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (B. A. P., Borsodivánka)
Tizenkettedik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (I. E. Hejıbába)
címő elıterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzıkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyőlése nyilvános ülésen folytatja tovább júliusi ülését.

Tizenharmadik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításáról

Megyei

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Dr. Kovács János fıjegyzı úr az elıbb jelzett
indokok miatt most nem fogja tudni a szóbeli kiegészítést megtenni. Arra kérem a
bizottságokat, hogy mondják el a bizottsági elnökök a bizottsági véleményt, azután ha
van kérdés, vélemény, igyekszem majd magam most itt a fıjegyzı helyébe, illetve
majd a Szervezési és Jogi Fıosztályunk kolléganıi, osztályvezetıi fognak tudni
segíteni ebben. Ezen elıterjesztést az Egészségügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
tárgyalta. Elıször az Egészségügyi Bizottság véleményét kérdezem Tóth József
Sándortól.
Tóth József Sándor, az Egészségügyi Bizottság tagja: 12 igen szavazattal támogatta a
bizottság az elıterjesztést.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk
meghallgatta az elıterjesztést, de azon az ülésén nem volt határozatképes, így döntést
nem hozott.
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Marton Péter, a Közbeszerzési Bizottság tagja: Az elıterjesztést 5 igen szavazattal
támogatta a bizottság.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság tagjai
a tájékoztatót tudomásul vették.
Erdıs Tamás, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: Bizottságunk 7 igen szavazattal
egybehangzóan támogatta az elıterjesztést.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 12 igen szavazattal egyhangúlag a tájékoztató tudomásulvételét
javasolja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a közgyőlés tagjait, kinek van
kérdése, véleménye ezen elıterjesztéssel, a pályázati adatokkal kapcsolatosan? Az
elıterjesztésben szerepel, hogy mire adtunk be pályázatot, ezek részben most a hazai
források, - ebben az esztendıben nem állnak rendelkezésre az önkormányzatoknak, ezek vagy miniszteriális kisebb jellegő pályázatok vagy pedig uniós pályázati
lehetıségek. Van-e kérdésük? Amennyiben nincs, akkor tudomásvételre vonatkozóan
kérem Önöket. Akik tudomásul veszik a tájékoztatót, az igen gomb megnyomásával
jelezzék.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.

Tizennegyedik napirend: Javaslat az encsi Váci Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-20090009 számú pályázathoz szükséges önrész többletköltségének biztosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Klasszikus esetté válik sajnos. A pályázati
rendszer hosszú elıkészítıi idıt igényel és ez alatt az építıiparnak az inflációja sokkal
magasabb, elszalad és nem tudjuk azzal az összeggel megoldani azt a feladatot, amire
pályáztunk, ami az eredeti költségvetésben volt. Természetesen ebbe beletartozhatnak
idıszakonkénti szabványmódosulások és lehet, hogy még néha a mi hibánk is benne
lehet ebben az elıkészítı munkálatokban. Ezen elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Területfejlesztési,
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Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottságok
véleményének ismertetését. Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét
kérdezem Lukács Andrástól, a bizottság elnökétıl.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen
egybehangzó szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk a többlet
önköltséget természetesen támogatta, mégpedig 10 egyhangú igen szavazattal.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait kérdezem, hogy van-e
kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló ezen határozati javaslathoz? Itt az önrész
megemelése mellett egy jelentıs beruházást tudunk elvégezni. Vagyongyarapodáshoz
tud jutni a Megyei Önkormányzat egy intézmény felújítással. Aki támogatni tudja az
elıterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
68/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fejlesztésére
vonatkozó ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0009 számú pályázathoz szükséges önrész
többletköltségének biztosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium fejlesztésére vonatkozó, ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0009 számú
pályázathoz szükséges önrész többletköltségének biztosításáról szóló elıterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
A Közgyőlés vállalja, hogy 2010. évi költségvetésébıl a szükséges saját forrás
többletköltségét biztosítja, az önerı mértékét 25.589.811.- Ft-tal megnöveli, így a
szükséges önerı mértéke összesen 56.498.996,- Ft-ra módosul.
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Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
folyamatos

Tizenötödik napirend: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonát képezı Miskolc 2537 helyrajzi számú, Miskolc 2538 helyrajzi számú,
és a Miskolc 2542/4 helyrajzi számú ingatlanokat érintı, a természetben Miskolc,
Városház tér – Rozmaring köz – Patak utca által határolt területen történı
telekalakítás tulajdonjogi rendezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta. Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen
egybehangzó szavazattal támogatja a határozati javaslatban foglaltakat és reményét
fejezte ki, hogy a lassan 10 éve tartó bonyolult ingatlanrendezési ügy végre lezárul
mindannyiunk közös megelégedésére.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ha jól emlékszem, Alföldi László volt ennek a
nagy segítıje, nem is rajta múlott, szerintem rajtunk sem nagyon. A Városház tér és a
Megyeháza melletti területeknek a felhasználása idınként eléggé mostoha állapotot
mutattak. Ügyrendi és Jogi Bizottságunk támogatása mellett a Foglalkoztatási és
Vállalkozási Bizottság véleményét kérdezném.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Reménység
hasonlóképpen éltetett bennünket is és 10 igen szavazattal egyhangúlag támogattuk az
elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Igen. Ha még sokáig vagyunk, lehet, hogy még
a következıkben is errıl fogunk még tárgyalni, de reményeink szerint most már
megoldáshoz közelítıen. Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság véleményét Török
Dezsıtıl kérdezem.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság is 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja
az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Van-e valaki, aki ezt a Rozmaring köz, Patak
utca, Városház térrel kapcsolatos elıterjesztést, a bizottságunk véleményei alapján
kérdéssel akarja illetni? Nincs. Akkor a szavazás következik. Akik támogatják, kérem
az igen gomb megnyomásával jelezzék.
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A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
69/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Miskolc
2537 helyrajzi számú, Miskolc 2538 helyrajzi számú, és a Miskolc 2542/4 helyrajzi
számú ingatlanokat érintı, - a természetben, Miskolc, Városház tér – Rozmaring köz –
Patak utca által határolt területen történı telekalakítás - tulajdonjogi rendezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a tárgyban szereplı elıterjesztésben
foglaltakkal egyetértve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
eljárás rendjérıl szóló 16/2009. (IX. 15.) rendelet 15. § (1) a.) pontjában és (9)
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1./ A Közgyőlés egyetért
a.) a Miskolc, I. kerület, belterület, 2537 hrsz alatt felvett, az ingatlannyilvántartásban „kivett 2 lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelöléső,
1921 m2 területő, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 1634/1921 - 287/1921 arányú közös
tulajdonában álló,
b.) a Miskolc, I. kerület, belterület, 2538 hrsz alatt felvett, az ingatlannyilvántartásban „kivett udvar és egyéb épület” megjelöléső, a természetben
beépítetlen, 366 m2 területő, tehermentes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat - 1/1 arányú - kizárólagos tulajdonában álló,
c.) a Miskolc, I. kerület, belterület, 2542/4 hrsz. alatt felvett, az ingatlannyilvántartásban „kivett udvar és irodaház 3 db” megjelöléső, 6069 m2
területő, a Magyar Állam és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat - 100/200 - 100/200 - arányú közös tulajdonában álló - és az
állami tulajdon tekintetében - az Állami Számvevıszék javára 6/200, az
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ javára 4/200, az
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal javára 90/200
arányban fennálló vagyonkezelıi joggal terhelt
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ingatlanokat érintı, a Miskolc Körzeti Földhivatal által 5/1110/2008. szám alatt
záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítással.
2./ A Közgyőlés hozzájárul a Miskolc 2537 helyrajzi szám alatt felvett, az ingatlannyilvántartásban „kivett 2 lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelöléső, 1921 m2
területő ingatlanon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával 1634/1921287/1921 arányban fennálló közös tulajdon megszüntetéséhez és ezzel egyidejőleg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı Miskolc
2538 helyrajzi számú ingatlan területének (287 m2 + 13 m2) összesen 300 m2
területtel történı növeléséhez. A változás után a Miskolc 2538 helyrajzi számú
ingatlan 666 m2 területtel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi.
3./ A Közgyőlés hozzájárul, hogy a Miskolc, I. kerület, belterület, 2542/4 hrsz. alatt
felvett, az ingatlan-nyilvántartásban "kivett udvar és irodaház 3 db" megjelöléső, 6069
m2 területő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 100/200 arányú
tulajdonát képezı ingatlan területébıl a telekalakítással érintett összesen 380 m2 1/2-e
értékesítésre kerüljön Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a 2537
hrsz.-ú ingatlan területébıl a 2538 hrsz.-ú ingatlan területéhez kapcsolt 13 m2
figyelembevételével.
Az értékesítésre kerülı 177 m2 (190 m2 - 13 m2) vételárát értékbecsléssel kell
meghatározni, amely nem lehet alacsonyabb a Magyar Állam tulajdonosi jogait
gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. által meghatározott m2 árnál.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
azonnal

4./ A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét a 2. 3. pontban foglaltaknak megfelelı okirat
aláírására.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
értelemszerően

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Reméljük, hogy ezt rövidesen látni is fogjuk,
annak a fejlıdését, fejlesztését.
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Tizenhatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonát képezı Kazincbarcika belterület 2623 helyrajzi számú, a természetben
Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. szám alatti tőzoltóság megnevezéső ingatlan
felújításához tulajdonosi hozzájárulásra
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kazincbarcikáról van szó, a belterületi 2623
helyrajzi számú Szent Flórián tér 4. alatti tőzoltóság megnevezéső ingatlan
felújításához tulajdonosi hozzájárulás. Polgármester úrék szeretnék azt egy kicsit
szebbé vagy jobbá tenni. Ezzel kapcsolatos az elıterjesztés. Az elıterjesztést az
Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság és a Pénzügyi
és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta. Azt gondolom, hogy támogató lesz, de
kérdezném elıször, Lukács Andrást az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményérıl.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egybehangzó
igen szavazattal támogatta az épület felújításához való tulajdonosi hozzájárulást.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk 10
egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztést.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság is
10 egyhangú igen szavazattal támogatta az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ebben mindenki úgy van, hogy nem a mi
pénzünket költjük. Nagyon örülünk annak viszont, hogy ez az épület, amely - ez is egy
faramuci helyzet - annak idején a vagyonátadások során Megyei Önkormányzati
tulajdon volt, mégis a települési önkormányzati tőzoltóságok vannak elhelyezve ezen
épületekbe. A közgyőlés tagjait kérdezem van-e kérdés, vélemény? Nincs. Kérem,
akik támogatják a határozati javaslatot, az igen gomb megnyomásával jelezzék.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
70/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı
Kazincbarcika belterület 2623 helyrajzi számú, a természetben Kazincbarcika, Szent
Flórián tér 4. szám alatti tőzoltóság megnevezéső ingatlan felújításához tulajdonosi
hozzájárulás
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kazincbarcika belterület 2623 helyrajzi
számú, a természetben Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. szám alatti tőzoltóság
megnevezéső ingatlan felújításához történı tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó
elıterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ A Közgyőlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 16/2009. (IX. 15.)
rendelet 15. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kazincbarcika
belterület 2623 helyrajzi számú – a természetben Kazincbarcika, Szent Flórián tér
4. szám alatti –, tőzoltóság megnevezéső, Kazincbarcika Város Önkormányzat
térítésmentes használatában álló ingatlan felújításához és a – központi költségvetési
szervek elıirányzat terhére igényelhetı tőzoltósági célú beruházási, fejlesztési
támogatás – pályázati forrásból felújított létesítményre elrendelt 10 éves
elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez.
Felelıs:
Koleszár Gábor osztályvezetı az elıkészítésért
Határidı: folyamatos

2./ A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét az 1./ pontban foglalt tulajdonosi
hozzájárulások aláírására.
Felelıs:
Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A tulajdonosi hozzájárulást a Megyei
Önkormányzat testülete megadja, hogy azok a munkák ott elkészüljenek.

Tizenhetedik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévı egészségügyi intézmények területi ellátási
kötelezettségének módosítására vonatkozóan tett intézkedésekrıl
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság
és az Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottságok véleményének
ismertetését. Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a tájékoztatót
tudomásul vette és ezt ajánlja a közgyőlésnek is.
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Tóth József Sándor, az Egészségügyi Bizottság tagja: 11 igen és 1 fı tartózkodással
javasoljuk elfogadni az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A tájékoztató tudomásulvételével
kapcsolatosan kérdezem a jelenlévıket, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló
a napirendi pont tartalmi részeihez? Amennyiben nincs, akkor tájékoztatóról lévén szó,
nem elfogadásról, hanem a tudomásulvételrıl döntünk. Akik a tudomásulvételt
támogatják, az igen gomb megnyomásával jelezzék.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 38 igen, 0 nem szavazattal,
10 tartózkodás mellett a tájékoztatót
tudomásul vette.

Tizennyolcadik napirend: Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás
szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjai bizonyára tudják, ismerik
ezt a procedúrát. A kistérségi társulások elkészítettek egy koncepciót, ennek a
véleményezése van Önök elıtt. Ezt szakbizottságunk, illetve a szakosztályunk szokta
elvégezni. Szakbizottságnak a véleményét Tamás Barnabás képviselıtıl kérem.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 12
egybehangzó igen szavazattal támogatásra javasolja az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a jelenlévı képviselıtársaktól van-e
kérdés, vélemény a tiszaújvárosi szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, akkor arra kérem Önöket, hogy ehhez kapcsolódó határozati
javaslatunkat támogassák.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:

33

71/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás szociális szolgáltatástervezési
koncepciója felülvizsgálatának véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Tiszaújváros Kistérség
Többcélú Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának
véleményezésére készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, véleményét a következıkben foglalja össze:

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás koncepciója felülvizsgálatának
munkaanyaga alapjaiban eleget tesz a vele szemben támasztott tartalmi
követelményeknek.
Felvázolja a Koncepcióval kapcsolatos célokat, feladatokat, a kötelezı tartalmi
elemeket és az elkészítés során alkalmazott módszereket.
Bemutatja a kistérség általános jellemzıit, fıbb demográfiai mutatóit és foglalkoztatási
helyzetét, kitér a lakásállomány jellemzıire.
A harmadik rész felsorolásszerően ismerteti az egyes – természetbeni, pénzbeli és
személyes gondoskodást nyújtó – szociális ellátásokat és a személyes gondoskodási
formák megszervezésének kötelezettségét, valamint az ellátórendszer problémáit.
Részletesen bemutatja a társulás által ellátott feladatokat, így a jelzırendszeres házi
segítségnyújtást, a gyermekjóléti koordinátori feladatokat, a bölcsıdei ellátást és a
fogászati ügyeleti ellátást.
Javaslatot tesz az ellátórendszer változó igényekhez történı igazítására, fejlesztési
irányaira, feladatokat fogalmaz meg a kistérség szociális szolgáltatásait érintıen.
A koncepció a megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában
illeszkedési problémát nem vet fel.
A koncepciót teljesebbé tenné ugyanakkor, ha kitérne
− a jelzırendszeres házi segítségnyújtáson belül az ellátásban részesülık
településenkénti megoszlására, összetételére.
− a kistérség településein – a települési önkormányzatok és más fenntartók által –
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokra, illetve a
kötelezıen biztosítandó szolgáltatások megszervezésének esetleges hiányára,
− az egyes településeken kötelezı feladatként elı nem írt szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosításának (Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja) kérdéskörére,
− az egyes szolgáltatások iránti szükségletek alakulására.
Felelıs:

dr. Kovács János fıjegyzı, a határozat megküldéséért

Határidı:

azonnal
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Tizenkilencedik napirend: Javaslat Arló Nagyközség Önkormányzata felülvizsgált
szociális szolgáltatástervezési koncepciója munkaanyagának véleményezésére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Arló Nagyközség Önkormányzatának
felülvizsgált
szociális
szolgáltatástervezési
koncepciója
munkaanyagának
véleményezése van Önök elıtt. Az elıterjesztést ismételten a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottság véleményének ismertetését.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 11
egybehangzó igen szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Van-e kérdés, vélemény? Nem látok képviselıi
hozzászólást. Arra kérem a közgyőlést, hogy a határozati javaslatot támogassa.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
72/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata felülvizsgált szociális szolgáltatás-tervezési
koncepciója munkaanyagának véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta az Arló Nagyközség
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója anyagának véleményezésére
készült javaslatot, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (8) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következıkben foglalja össze:
A Koncepció fı vonalaiban követi a vele szemben támasztott követelményeket, a
megyei szolgáltatástervezési koncepcióval való viszonyában illeszkedési problémát
nem vet fel.
Ismerteti a készítés jogszabályi hátterét, ismerteti a Koncepció fı célkitőzéseit, az
alapelveket, a település intézményi ellátottságát, fıbb demográfiai adatait, kitér a
település vonatkozó rendeleteire, módosításainak megfontolásaira, az Szt. által a
települést érintıen elıírt ellátási kötelezettségre, annak teljesülésére. Felsorolja a
pénzbeli és természetbeni ellátásokat, majd bemutatja a településen biztosított szociális
alapszolgáltatásokat. Szól a mőködtetési, finanszírozási struktúráról, a szolgáltatás
személyi és tárgyi feltételeirıl, valamint a megyei koncepcióról is.
Felsorolja a Nagyközség által biztosítandó ellátásokat, rögzíti a hiányzókat, a
szükségleteket a helyi felmérések alapján, megfogalmazza a fejlesztési feladatokat,
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utal a pályázati források igénybevételének szükségességére, a kistérségi társulás
keretében nyújtott ellátásokra, egyéb szolgáltatókra, felsorolja a koncepció
végrehajtásától várt eredményeket.
A tervezet pontosítása, és kiegészítése javasolható ugyanakkor a következıkre
figyelemmel:
− az ellátási kötelezettség és a hiányzó ellátási formák bemutatását a hatályos
jogszabályi elıírások szerint pontosítani indokolt,
− a személyi és tárgyi feltételek bemutatásánál utalni szükséges a jogszabályi
elıírásokra, azok teljesülésének kérdéskörére, illetve a mőködési engedélyekre.

Felelıs:

Dr. Kovács János fıjegyzı, a határozat megküldéséért

Határidı: 2010. július 6.

Huszadik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés lejárt
határidejő határozatainak végrehajtásáról
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Sajnos most azt kell mondanom, önhibáján
kívül a fıjegyzı nem tud most esetleges szóbeli kérdésekre választ adni, de ha van
ilyen, akkor meg fogja tenni ezt a következı napokban írásban, hogy ha a
jegyzıkönyvünk tartalmazza a kérdéseket. Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi
Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Közbeszerzési
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága, Oktatási és Sport Bizottság, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság és a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta.
Bizottságaink véleményezték az elıterjesztést. Elıször az Ügyrendi és Jogi Bizottság
véleményét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 5 igen és 4
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Tóth József Sándor, az Egészségügyi Bizottság tagja: 13 igennel javasoljuk az
elfogadást.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: 4 igen és 1 nem szavazat mellett ajánlja
elfogadásra az elıterjesztést.
Marton Péter, a Közbeszerzési Bizottság tagja: Bizottságunk 3 igen és 2
tartózkodással elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 5 igen és 5
tartózkodás mellett nem kapott a bizottságtól többségi támogatást.
Erdıs Tamás, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja: 5 igen és 2 tartózkodás
mellett javasoltuk az elfogadást.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 12 igennel egybehangzóan
javasoljuk elfogadni az elıterjesztést.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság 10
igen egybehangzó szavazattal elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadásra javasolja a jelentést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a közgyőlés tagjait, kinek van
kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, az anyag itt van az elvégzett, már lezárt
munkákról. Amennyiben van kérdés, vélemény, azt tudom Önöknek mondani, amit
tudok megválaszolok, illetve ha az elıterjesztıt nézzük, akkor a fıjegyzı úr írásban
tud válaszolni. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, akkor a határozathozatalra
kérném Önöket. Akik támogatják a határozati javaslatunkat, kérem az igen gomb
megnyomásával jelezzék ezt.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 29 igen, 0 nem szavazattal,
18 tartózkodás mellett a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
73/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés lejárt határidejő határozatainak
végrehajtása
I.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a közgyőlés lejárt
határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı:

II.

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a 137/1999. (XII.16.) Kgy. számú,
és a 9/2004.( I. 29.) Kgy számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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1.

A 137/1999. (XII. 16.) Kgy. számú határozat 2. és 4. pontjának hatályon kívül
helyezése mellett a határozat 3.pontjának számozása 2. pontra módosul, és a
határozat az alábbi 3. ponttal egészül ki:
„3. Az 1. és 2. pontban szereplı tevékenységek vállalkozásba adásához szükséges
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában
foglaltak szerint kell lefolytatni.”
Felelıs:
Határidı:

2.

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyőlés elnöke
Dr. Kovács János, fıjegyzı
értelemszerően”

A 9/2004. (I. 29.) Kgy. számú határozat 3. pontjának helyébe az alábbi szöveg
lép:
„3. A 2. pontban szereplı tevékenységek vállalkozásba adásához szükséges
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában
foglaltak szerint kell lefolytatni.”
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
értelemszerően”

III. A Közgyőlés 37/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Huszonegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
2010. II. félévi munkatervére
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A következı az egy olyan feladatunk, amely
részben ránk, részben pedig majd a következı közgyőlésre vonatkozó elıterjesztés,
javaslat a II. félév munkatervére. Mindannyiunk elıtt ismert, hogy ez év ıszén
önkormányzati választások lesznek, idıpontját rövid idın belül ki fogják írni. Itt
mindannyian tudjuk, hogy képviselıi létszámcsökkenés lesz. A lényege az az
egésznek: egy új közgyőlés fog felállni az idén ısszel, amelynek pontosan nem tudjuk,
hogy hányan lesznek a tagjai. II. féléves munkatervünkben szereplıen az idıpontokkal
kapcsolatosan: egy, az augusztus 20-ához kapcsolódó ünnepi ülésünk lesz augusztus
19-én, és azt követıen szeptember 16-án ülne össze ez a közgyőlés elıreláthatólag egy
záró közgyőlésén. Októberben, - ha október 3.-a ilyen elı gondolatok szerint a
választás napja, - akkor majd lesz alakuló ülés és ünnepi közgyőlés. Ezt terveztük,
illetve a novemberi és a decemberi közgyőlési idıpont szerepel Önök elıtt.
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Természetesen írtunk egy munkaterv szerinti napirendi pontokat, de az élet majd
felülírhatja, átírhatja mindezeket. Az elıterjesztést a közgyőlés valamennyi bizottsága
tárgyalta. Kérdezem van-e olyan bizottság, ahol nem támogatták a II. féléves
munkatervet? Ilyen nem volt. Kérdezem a közgyőlés tagjait, hogy kinek van kérdése,
véleménye? Kormos Dénes úrnak van hozzászólás, tessék.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: A mai ülésünk kezdetekor elnök úr, mint a
Megyei Védelmi Bizottság elnöke adott egy rövid tájékoztatást az ez évi árvíz
védekezéssel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan komoly, megyét
megrázó rendkívüli esemény volt, ami nyilván komoly összefogást eredményezett és
nagyon sok szép példát tudunk mondani a védekezés szervezésére is. De úgy
gondolom, és azt javasoljuk a frakció nevében, hogy egy ilyen jellegő munkának
vannak tapasztalatai, amit ki kell értékelni, akár a védekezés szervezése,
együttmőködı partnerek, helyi védelmi bizottságok, és a Megyei Önkormányzatnak
ebben és nyilván a mindenkori elnökének, mint a Megyei Védelmi Bizottság
elnökének is feladata, illetve koordináló szerepe van. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy
a még érdemi munkára alkalmas szeptember 16-ai ülésre kerüljön be egy olyan
napirend, ahol egy kicsit részletesebb tájékoztatást kapna a közgyőlés az árvíz
védekezéssel kapcsolatos tapasztalatokról, szervezési és egyéb dolgokat is lehet ebbe
belevenni. Ennek az lenne a jelentısége, hogy a késıbbiekben az új közgyőlés is,
illetve az új Védelmi Bizottság is kaphatna egy olyan muníciót, adott esetben
feladatokat, ha kell valahol jobbítani, akkor a jobbítást szolgálja, vagy ha van
valamilyen szintő költségvetési vonzata, kapcsolódása, akkor akár egy költségvetési
koncepció elıkészítésénél is figyelembe lehet venni. Ennek úgy gondolom, hogy
érdemes lenne részletesebb tárgyalását megejteni ezen az ülésen.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ez javaslat az MSZP frakció részérıl.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Egy javaslatként, egy napirendként,
kiegészítve plussz napirendként javasoljuk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló, új
javaslat? Nincs. Kormos Dénes úrnak a gondolataihoz kapcsolódóan: ma érkezett meg
a belügyminiszternek egy jelentése közvetlenül a védekezés lezárása körüli
idıpontban. Egy gyorsértékelı bizottság volt és végignézve az egész védekezés
szakaszokat, elkészítettek egy jelentést. Ebbe minden bizonnyal ott van azon
elıterjesztı rész, ami az újjáépítésekre vonatkozik, hiszen ez most majd két és fél
hónap múlva lesz. Köszönöm a hozzáfőznivalót. Én, mint elıterjesztı támogatni
tudom ezt a napirendi pont kiegészítést, természetesen szavazni fogunk róla, hogy
kerüljön be hivatalosan is. A címe az, az árvízvédekezés és újjáépítés tapasztalatairól?
A feladataink, nekünk kevesebbek, mert itt nem a közgyőlésnek, itt kimondottan az
elnöknek van meghatározottan feladata. A mindenkori aktuális elnök, a Megyei
Védelmi Bizottság elnöke. Arra fogom kérni majd Tóthné Dr. Majoros Mária
osztályvezetıt, hogy legyenek kedvesek ezt úgy megfogalmazni, ahogy a
frakcióvezetı úr mondta a feladatokkal, illetve a tapasztalatokkal kapcsolatosan. Ezek
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szerepeljenek az elıterjesztésben. Van-e más javaslat? Nincs. Arra kérem a közgyőlés
tagjait, hogy elıször arról a módosító javaslatról, hogy a szeptember 16-ai ülés egy
ilyen napirendi ponttal kiegészüljön, szavazzunk.

Az MSZP frakció módosító indítványára vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyőlés 48 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az MSZP frakció
módosító indítványát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Arra kérem a közgyőlés tagjait, hogy az egész
II. féléves munkatervre vonatkozóan szavazzunk. Aki elfogadja, az az igen gomb
megnyomásával jelezze.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyőlés 49 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az MSZP frakció
módosító indítványával együtt a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
74/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. II. félévi munkaterve

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyőlés 2010. II. félévi munkatervérıl szóló javaslatot, és azt a melléklet
szerint elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
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Melléklet
2010. augusztus 19.
Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából ünnepi közgyőlés, melyre
külön program készül.
Az ünnepi közgyőlés helyszíne a késıbbiekben kerül közlésre.

A program elkészítéséért felelıs:
• Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi
fıosztályvezetıje
• Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály fıosztályvezetıje
• Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda fıosztályvezetıje

Fıosztály
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2010. szeptember 16. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés kitüntetı díjainak 2010. évi
odaítélésére
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának
megbízására
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Közgazdasági Fıosztály
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010. május és június hónapban
bekövetkezett árvíz elleni védekezés tapasztalatairól, és az árvíz okozta károk
elhárítása érdekében történt intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Középtávú Gazdasági
Programjában (2007-2010) foglaltak megvalósulásáról
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: valamennyi fıosztály
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságainak
2008.-2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés bizottságainak elnökei
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Fıosztály,
Kabinetiroda
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Közgazdasági Fıosztály
Oktatási és Mővelıdési Fıosztály
Szervezési és Jogi Fıosztály
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Fıosztály
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásra
Elıterjesztı: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
8. Egyebek
Elıterjesztések leadásának határideje: 2010. augusztus 27.

2010. október (alakuló ülés) (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselık választásáról, és annak
eredményérıl. A megyei közgyőlési tagok megbízólevelének átadása
Elıterjesztı: Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Területi Választási Bizottság elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
2. A megyei közgyőlés tagjainak eskütétele
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökének megválasztása és
eskütétele, valamint illetményének, költségátalányának megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés korelnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a
megyei közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2008. (VII. 7.) számú rendeletének módosítására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály

43

5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés alelnökeinek megválasztása és
eskütétele, valamint illetményük, tiszteletdíjuk, költségátalányuk megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságai elnökének,
tagjainak és a megyei tanácsnokoknak a megválasztására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
7. Egyebek

2010. október 22. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott közgyőlésen kerül
sor
a „Pro Comitatu” díj,
az „Alkotói Díj”
és a
„Borsod-Abaúj-Zemplén megye Turizmusáért” díj
átadására.
Az ünnepi közgyőlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelıs:
• Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi
fıosztályvezetıje
• Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály fıosztályvezetıje
• Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda fıosztályvezetıje

Fıosztály
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2010. november 25. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Közgazdasági Fıosztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójára
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Közgazdasági Fıosztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások bérleti díjának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
4. Tájékoztató a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásának helyzetérıl
Elıterjesztı: a BORSODKOMM Kft. ügyvezetı igazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
5. Javaslat a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2011. évi díjának
megállapítására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívott:
a BORSODKOMM Kft. ügyvezetı igazgatója
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
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6. Javaslat az Archeológiai Kulturális Közalapítvány
módosítására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
Fıosztály

alapító

és

okiratának

Mővelıdési

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezıgazdaságáról
Elıterjesztı: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási
Hivatal fıigazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
8. Tájékoztató a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós Agrár- és
vidékfejlesztési támogatások folyósítása terén
Elıterjesztı: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetıje
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól
Elıterjesztı: az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának
igazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Meghívott:
Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
Megyei Agrárkamara
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2011. évi belsı ellenırzési
tervére
Elıterjesztı: Dr. Kovács János fıjegyzı
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Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Ellenırzési Iroda
11. Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi
tevékenységérıl, gazdasági helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról
Elıterjesztı: Riz Gábor, a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
12. Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi
tevékenységérıl, gazdasági helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról
Elıterjesztı: Marton Péter, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
13. Egyebek
Elıterjesztések leadásának határideje: 2010. november 5.

2010. december 16. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Elıterjesztı: a regionális tisztifıorvos
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Fıosztály
2. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetérıl, a
foglalkoztatás bıvítésének lehetıségeirıl
Elıterjesztı: az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
fıigazgatója
Véleményezi: Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak helyzetérıl, javaslat a fejlesztés irányaira

2010.

évi
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Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Kabinetiroda
4. 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
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági
társaságokban lévı érdekeltségeirıl
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
megyei támogatására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Oktatási
és
Mővelıdési
Fıosztály
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Fıosztály
8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közremőködıi szerzıdésben
foglaltak megvalósulásáról, az együttmőködés tapasztalatairól
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
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Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Egészségügyi,
Gyermekvédelmi Fıosztály

Szociális

és

9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeiben
mőködı konyhák vállalkozásba adásának tapasztalatairól, az étkeztetés
helyzetének alakulásáról
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Fıosztály,
Oktatási és Mővelıdési Fıosztály
10. Tájékoztató a megyei önkormányzat két intézményében elvégzett, Európai Uniós
ÉMOP-4.2.2.-2009.
forrásból
támogatott
utólagos
akadálymentesítés
megvalósításáról
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
11. Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményeiben elvégzett hazai forrásból
(LEKI) támogatott beruházások megvalósításáról
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
12. Tájékoztató a megyei önkormányzat intézményében elvégzett TIOP-2.1.3/07/1
számú szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház járóbeteg szakellátás fejlesztését
szolgáló pályázat megvalósulásáról
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Területfejlesztési
és
Vagyonkezelési Fıosztály
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13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2011. I. félévi
munkatervére
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
14. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Kovács János fıjegyzı
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselık teljesítmény-követelményének alapját képezı
kiemelt célokra
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Elkészítéséért, illetıleg elıkészítéséért felelıs: Szervezési és Jogi Fıosztály
16. Közmeghallgatás
17. Egyebek

Elıterjesztések leadásának határideje: 2010. november 26.

Huszonkettedik napirend:
Önkormányzat
önként
eredményességérıl

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
vállalt
feladatainak
finanszírozásáról
és

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ezek azok a vitatott kérdések, hogy szabad-e
nekünk még önként vállalt feladatot vállalni, mi az, milyen eredményekkel. Próbáltuk
kérésre ezt elıterjeszteni. A tájékoztatót a Közbeszerzési Bizottság, a Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a
Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta. Elıször a
Közbeszerzési Bizottság véleményét kérdezem Marton Pétertıl.
Marton Péter, a Közbeszerzési Bizottság tagja: A bizottság 3 igen és 2 tartózkodás
mellett támogatja a tájékoztatót.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság tagjai
a tájékoztatót tudomásul vették.
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Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 6 igen 0
nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a tájékoztatót.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 9 igen szavazat mellett, 3 tartózkodással tudomásulvételét
javasolja a tájékoztatónak.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait kérdezem, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló? Ha nincs, akkor
arra kérem a közgyőlés tagjait, hogy a tudomásulvételrıl szavazzunk.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal,
18 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott
- a tájékoztatót tudomásul vette.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a kazincbarcikai
Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói
támogatására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tárgyalta. Török Dezsı urat kérem, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk ma reggel
tárgyalta az elıterjesztést. Bizottságunk határozatképtelen volt, a jelenlévık viszont
egyhangú igen szavazattal elfogadták és elfogadásra ajánlják az elıterjesztést.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés tagjait kérdezem, hogy van-e
kérdés, vélemény? Két pályázat van, ha most itt ebben nem tudunk dönteni, akkor az ı
pályázati lehetıségeik, a két szakképzı iskolánknak a pályázati kérdése kerül
veszélybe. Annyi a gondunk, hogy itt mindenütt önrészekre van szükség, de
nagyságrendjében ez 2 millió forint, nem hiszem, hogy egy lehetetlen vállalkozás
lenne részünkrıl. Amennyiben a közgyőlés tagjai egyetértenek - itt fenntartói
nyilatkozat, illetve határozati javaslat szerepel - ezen kérdéseknél, a döntéseikkel a
Szepsi Laczkó Máté iskolának, illetve a Surányi Endre iskolának adnak lehetıséget,
hogy állami támogatást nyerjenek és mi vállaljuk az önrész 2 millió forintját. Ha a
közgyőlés tagjai ebben egyetértenek, akkor kérem az igen gombot nyomják meg.
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A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
75/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Javaslat a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium, valamint a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és
Kollégium pályázatának fenntartói támogatására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a sátoraljaújhelyi Szepsi
Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a
kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium pályázatának fenntartói
támogatására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

1.

A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u.
26.), valamint a Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.) az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési
Alkuratóriumának Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése
címő, kollOKA-XVII kódszámú támogatásban részesített pályázatát változatlan
tartalommal 80%-os pályázati finanszírozás mellett megvalósítsa.

2.

A Közgyőlés a pályázat lebonyolításához, a változatlan tartalommal történı
megvalósítás elısegítése érdekében szükséges saját forrást, a Szepsi Laczkó Máté
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium számára 2.000.000.- Ft, valamint
a Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium számára 2.000.000.- Ft
összegben saját költségvetésébıl biztosítja.

3.

A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az Oktatásért Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési
Alkuratóriumának
Közoktatási
kollégiumok
energiafelhasználásának csökkentése címő, kollOKA-XVII kódszámú
pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékleteit képezı – fenntartói
nyilatkozatokat aláírja.
Felelıs:
Határidı:

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

Alulírott, Dr. Ódor Ferenc – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
képviseletében – nyilatkozom, hogy a Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.; a továbbiakban: intézmény), a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködik.
Az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának Közoktatási
kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése címő, kollOKA-XVII kódszámú
támogatásban részesített pályázat – változatlan tartalommal, 80%-os pályázati
finanszírozás mellett – intézmény által történı megvalósítását a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó, támogatja.
A Közgyőlés a pályázat lebonyolításához, a változatlan tartalommal történı
megvalósítás elısegítése érdekében a szükséges önrészt, a Surányi Endre Szakképzı
Iskola és Kollégium számára 2.000.000.- Ft összegben saját költségvetésébıl
biztosítja.

Miskolc, 2010. július

……….………………………..
Dr. Ódor Ferenc
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyőlés Elnöke
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2. melléklet
Fenntartói nyilatkozat

Alulírott, Dr. Ódor Ferenc – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
képviseletében – nyilatkozom, hogy a Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 26.; a továbbiakban:
intézmény), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködik.
Az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának Közoktatási
kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése címő, kollOKA-XVII kódszámú
támogatásban részesített pályázat – változatlan tartalommal, 80%-os pályázati
finanszírozás mellett – intézmény által történı megvalósítását a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó, támogatja.
A Közgyőlés a pályázat lebonyolításához, a változatlan tartalommal történı
megvalósítás elısegítése érdekében a szükséges önrészt, a Szepsi Laczkó Máté
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium számára 2.000.000.- Ft összegben
saját költségvetésébıl biztosítja.

Miskolc, 2010. július

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

Huszonnegyedik napirend: Javaslat a BORSODCHEM tulajdonában lévı
használaton kívüli ingatlan átadásáról oktatási célú felhasználásra
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ezen napirendi pontunkban egy régóta húzódó,
de azt kell mondani, hogy örömteli megoldás felé haladó ügyrıl kell Önöket
tájékoztatnunk. A BorsodChem tulajdonában lévı használaton kívüli ingatlan
átadásáról szól ez az elıterjesztés. Oktatási célokat szolgálna majd az épület. Két
bizottság, a Foglalkoztatási és Vállalkozási és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
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tárgyalta. Errıl szeretnék kérdést, véleményt. Elıször Dr. Szabó Csabát kérdezem a
bizottság véleményérıl.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság
határozatképtelen volt, de egyhangúlag támogattuk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Akik ott voltak, ahányan ott voltak támogatták.
Errıl az ügyrıl többen is tudnánk beszámolni, mert többen is bábáskodunk körülötte.
Igazgató úr is, Riz Gábor képviselıtársunk szintén, mint TISZK-es ügy, az alelnök úr
és jómagam. Mást nem tudok mondani, mint a jó szándékot látva a BorsodChem
részérıl is, hogy egy olyan épületnek, a Surányi Szakközépiskolának a rendelkezésre
bocsátása, amivel javítani tudná a feltételeit az oktatásnak, mint egy nagyon-nagy
intézmény, mindig van szükség újabb terepre, teremre, étkeztetésre, sok mindenre.
Ami lényeges volt, hogy ez nem a szakképzési hozzájárulás terhére, vagy helyett jön.
Ezt mi megkapjuk, a mi vagyonleltárunkba, természetesen az iskola használatába
kerül. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó szándék, ezt reményeink szerint örömmel
fogadjuk és innentıl kezdve majd az iskolának a feladata, hogy az oktatás céljaira
beállítsa. Kérdezem azt, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló? Egy bizottság
támogatta, a másik nem volt határozatképes, de jó szívvel vették ık is.
Képviselıtársaim kérdés nélkül vannak, akkor a döntés elıtt vagyunk.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 48 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta, s meghozta az alábbi határozatot:
76/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A BorsodChem tulajdonában lévı használaton kívüli ingatlan átadásáról
oktatási célú felhasználásra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a BorsodChem
tulajdonában lévı használaton kívüli ingatlan átadásáról oktatási célú felhasználásra
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 7 szám alatti
ingatlan átadás - átvételérıl szóló tárgyalásokat a megyei önkormányzat lefolytassa
a BorsodChem menedzsmentjével.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan oktatási
célú használatának átvétele érdekében, a tárgyalásokat lefolytassa és a szükséges
egyeztetéseket, intézkedéseket megtegye.
3. A Közgyőlés felhívja a Hivatalának figyelmét, hogy az épület mőszaki állapotát
felmérje és oktatási célra való alkalmassá tételének várható költségeit megállapítsa.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A közgyőlés támogatta, köszönettel véve a
BorsodChem felajánlását és reményeink szerint egy jó feladatellátó hely lesz majd az
iskolának.

Huszonötödik napirend: Javaslat egyes megyei fenntartású nevelési-oktatási
intézmények igazgatóinak megbízására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Következı napirendi pontunkban engedjék
meg, hogy most visszatérjünk azon napirendi pontokhoz, amelyeket a napirend
elfogadásakor jeleztem Önök felé. Ebben a blokkban az egyik az intézményi vezetıi
kinevezésekre vonatkozik. A megyei fenntartású oktatási, nevelési intézmények
igazgatói megbízásáról szól az elıterjesztés. Az elıterjesztés elején tudom mondani
azt, hogy a nyilvános ülés feltételei fennállnak, hiszen a szereplık hozzájárultak a
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Minısített többség kell a megválasztáshoz a
vezetıi megbízatások elnyeréséhez. Bizottságaink közül az Oktatási és Sport Bizottság
tárgyalta. Azt szeretném kérni most, hogy az elnök asszony legyen kedves ismertetni a
bizottság véleményét és akkor majd így haladunk, mert több intézményrıl van szó.
Budai Erzsébet, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Nyolc közoktatási intézmény
vezetıi pályázatainak elbírálására került sor és ezeket véleményezte bizottságunk.
Elmondom mind a 8 intézmény esetében a javaslatunkat. Az elsı volt az ózdi Bolyai
Farkas Szakképzı Iskola pályázója, Tóth Béla, 12 egybehangzó igen szavazattal
bizottságunk javasolja megbízatását. A következı intézmény, a kazincbarcikai Irinyi
János Szakközépiskola és Kollégium volt, amelyre három érvényes és jó pályázat
érkezett be, mindhármat megtárgyalta bizottságunk. Az egyik pályázó volt Budai
György, ıt 12 tartózkodás mellett nem tudjuk javasolni. Következı pályázó volt
Untener János, 4 igen és 8 tartózkodás mellett szintén nem kapott többséget. A
következı pályázó, Vadasné Joó Katalin, ı 8 igen, 4 tartózkodás mellett megkapta
bizottságunk javaslatát, tehát a közgyőlés felé Vadasné Joó Katalin megbízatását
tudjuk javasolni. A következı intézmény, az ózdi József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében egy
pályázó volt, Tuza Ottó, 12 egybehangzó igennel javasolja a bizottságunk a
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megbízatását. A következı a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pályázója,
Györgyi Béláné, 12 egybehangzó igennel javasoljuk a megbízatását. A következı, a
sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon pályázója,
Gáll András, szintén 12 egybehangzó igennel javasoljuk a megbízatását. A girincsi
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon
pályázója, Kányási Hedvig esetében szintén 12 egybehangzó igennel javasoljuk a
megbízatását. A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium
pályázója, Vattay József esetében szintén 12 egybehangzó igennel javasoljuk
megbízatását. Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
pályázója, Karsai Attila volt, itt eredetileg két pályázat volt. A másik pályázó
visszavonta pályázatát, tehát mi már ezt az egy pályázatot értékeltük, 8 igen, 4
tartózkodás mellett Karsai Attila megbízatását is javasolja bizottságunk.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a közgyőlés tagjait, kinek van
kérdése, véleménye, csak azt kérném, hogy akkor jelezze az intézményt is, hogy
melyekhez. Szitka Péter polgármester úr, tessék.
Szitka Péter, a közgyőlés tagja: Azt gondolom, hogy nem lesz megdöbbentı, de
természetesen az Irinyi János Szakközépiskolával kapcsolatosan szeretnék néhány
gondolatot megfogalmazni. Onnan indítanám az egészet, hogy még idejövet Miskolc
irányába is azon gondolkoztam, hogy egyáltalán van-e értelme hozzászólnom. Mert
látva már, hogy most számszakilag a FIDESZ frakció rendben van, azt gondolom,
hogy talán egy picit okafogyottá is válhatott volna a hozzászólásom, de arra
vonatkozólag, hogy azért én az elmúlt éveket az Untener János igazgató úrral azért
együtt dolgoztam, azért mégis néhány gondolatot engedjenek meg nekem, hogy
megosszak Önökkel. Egyrészrıl azt, hogy szerintem vitathatatlan az a tény, hogy
megyei fenntartású intézményrıl lévén szó, tehát a megyei elnök úrral, illetve a
megyei közgyőléssel, illetıleg a helyi önkormányzattal is egy nagyon szoros és egy
kiváló együttmőködés volt az, ami az elmúlt idıszakot jellemezte. Nem volt olyan
gond, probléma, siker, amirıl adott esetben maga a vezetıség, maga a városi
önkormányzatunk ne tudott volna és természetesen most nem kezdem el azokat a
sikereket sorolni, ami az elmúlt idıszakot jellemezte, akár a tanulmányi versenyektıl
kezdve a szakmaiságon a pedagógiai sikereket és természetesen a különbözı olyan
beruházásokat, és vállalkozásokat, olyan felújításokat, ami azt gondolom, hogy
magához a tantestülethez, és magához az igazgató úr nevéhez főzıdik szorosan. Mégis
egyet azért kiemelek, ami igazgató úr rátermettségét, az iskola melletti kitartását
jellemezte az elmúlt idıszakban is és ez speciálisan fogja jelezni Önöknek azt, hogy
mirıl is beszélek. Mint bizonyára Önök elıtt is ismeretes, Kazincbarcikán kb. egy
olyan, talán két évvel ezelıtt, amikor a homlokzata megsérült az iskolának, akkor, az
egy dolog, hogy egyébként esztétikailag volt vele probléma és természetesen azért egy
nagyon csúnya pont most jelen pillanatban még a város kellıs közepén, de ami
fontosabb az, hogy ez veszélyessé is vált. Nos, azt gondolom, hogy együttmőködésben
a megyével és magunk is elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen megoldási
javaslatok vannak. Már az a módi, ami tulajdonképpen a különbözı intézményeknél
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azért már itt-ott a megyében is látható, hogy magánszférából olyan befektetıt, olyan
beruházót találni, aki energetikai szempontból felújítja az intézményt és ezt követıen a
megtakarításokból magát a beruházási költséget lehet folyamatosan törleszteni. Ez
nem talált sikerre, azt gondolom, itt a megyén, ezt követıen mentünk tovább és
kerestünk olyan megoldást, amiben esetleg mi is partnerek tudunk lenni, mint a városi
önkormányzat. Az az valami olyan energetikai pályázaton közösen a megyével
indulni, ami szintén nemcsak, hogy vizuálisan teszi szebbé magát az iskolát, hanem
energetikailag is egy sokkal olcsóbban mőködtethetı iskolává teszi. Ebben sem volt
igazában partnerség és talán itt most vége is lehetne magának a történetnek, de még
sincs, mert megtalálta igazgató úr azt a módot és talán azt a lehetıséget, hogy ezeknek
a felújítási költségeknek minél minimálisabbra nyomásával maga az önkormányzat
támogassa az iskolát, hogy legalább vizuálisan ez az iskola a normális küllemét
visszakapja. Hogy miért mondom ezt és hogy miért ezt hoztam példának, ezt pontosan
azért, mert a mai nappal van eredményhirdetés abban a közbeszerzési eljárásban,
amiben tulajdonképpen egy 37 millió forintból egy homlokzat felújítás és nyílászáró
csere ebben az iskolában meg fog valósulni, az elkövetkezı augusztus 27-ig azt
hiszem be is kell fejezni. Nos, csak ezt az egy példát is azért mondtam, hogy lássák
azt, hogy tulajdonképpen maga igazgató úr, maga a tantestület az elmúlt idıszakban
folyamatosan együtt élt az iskolával. Azt gondolom, hogy mi magunk és a város
vezetése, maga a képviselıtestülete is számtalan alkalommal, - sport eseményeken,
kulturális eseményeken, pedagógus napon, - kifejezte elismerését az iskola vezetése
iránt és természetesen igazgató úr iránt is. Nem értem azt, hogy mi a váltásnak az
indoka, jó, értem azt, hogy nem támogatja a bizottság, de mi az a szakmai indok, amit
megnyugtató módon, a saját városomban, az ott élı pedagógusoknak, embereknek el
tudok mondani, hogy egyébként most az Irinyi élén miért kell váltani igazgatót, mikor
sikeres, és mikor jó és mikor prosperál az iskola. Nem beszélve arról, hogy egyébként,
szerintem nemcsak Barcika, hanem a megye egyik legjobban prosperáló iskolájáról
beszélünk. Ha erre tetszenek tudni nekem választ adni, akkor az boldogsággal töltené
el a szívemet. Másrészrıl természetesen azt gondolom, hogy nincs ok a váltásra,
úgyhogy magam részérıl és remélem a kollegáim részérıl Untener János támogatásra
kerül. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem van-e még kérdés, vélemény,
hozzáfőznivaló a nyolc iskola intézményi vezetıi választásával kapcsolatosan? Nem
látok újabb jelentkezıt. Ez a kérdés, amit felvetett polgármester úr az iskolával
kapcsolatos küllemi problémákról, ezeket megértem, hogy az igazgató úr arra tesz
kísérletet, hogy szebb legyen az iskolája, hiszen ez tényleg nem volt egy szerencsés
dolog, ahogy kinézett. Ez az egy problémája, hogy a fenntartó az ilyen értelemben mi,
a tulajdonos viszont a kazincbarcikai önkormányzat. Ez is mutatja azt a visszásságát a
világnak, hogy most mi a jó, kinek kell fenntartani, ki legyen ott a döntı, ügydöntı,
talán az a vita is, hogy akkor most ki legyen az igazgató, ki legyen a vezetı? Az,
akinek a helyi beágyazottsága kiváló, vagy az, aki egy kicsit már távolabb lévı
Megyei Önkormányzatnak a testületi döntését és támogatását bírja. Ezek azok a
kérdések, amik felvetıdnek, hogy mit csináljunk egy átadott Kodály iskolával, hogy ha
nem tartjuk fenn, akkor nagy bajt csinálunk, ha fenntartjuk, akkor is, csak akkor
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pénzügyileg csinálunk nagy bajt. A megyei önkormányzat kénytelen átvenni az
intézményt és ha átveszi, akkor onnantól kezdve megint csak egy részben gazda, mert
beleszól az oktatásba, de az intézmény fenntartásának a fı gondjai továbbra is ott
maradnak helyben. A döntések pedig a szakmai kérdésekben itt maradnak. A szakmai
bizottságtól tudom megkérdezni, hogy ık miért döntöttek így. Azt gondolom, hogy ık
meghallgattak minden jelentkezıt és elutasítás és támogatások kérdésében azt
állapították meg, amit most idehoztak. Nem vagyok abban a helyzetben, amikor én
tudok eldönteni egy oktatási kérdést, de a bizottságunknak ez a támogatása jött. Más
kérdés nem lévén, elkezdünk szavazni. Kormos Dénes úr kíván még hozzászólni.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Ez nagyon érdekes okfejtés volt. Válasznak
nem nevezném, mert amit polgármester úr feltett kérdést, arra nem sikerült válaszolni.
A megoldás is érdekes, mert elnök úr, megyei önkormányzat felelıs vezetıjeként arra
a kérdésre, hogy a megye egyik legjobb szakképzı intézményében miért indokolt
vezetıváltást megtenni, azt mondta, hogy nem igazán tudja ezt, hát ezt valószínőleg az
illetékes szakbizottság tudja. Úgy gondolom, hogy egy megyei önkormányzati
elsıszámú vezetınek pontosan kell tudni azt, hogy milyen indokok, vagy szempontok
alapján gondolja úgy a fenntartói jogot gyakorló, hogy az intézmény jelenlegi
mőködése vagy eddigi mőködése, a vezetı mőködése az milyen pontokon jelent olyan
kérdıjeleket, milyen pontok olyanok, amelyeken ahhoz, hogy ez még jobban
mőködjön, változtatni kellene, mert nem felel meg a feltételeknek. Ezt elnök úr nem
tudja, nyilvánvalóan egyéb más dolga van és erre nem tud megfelelı választ adni.
Továbbadja a bizottság elnök asszonyának. A bizottság elnök asszonya hallva ezt a
kérdést, nem nyom gombot, hogy szeretne egy elfogadható szakmai indokot adni erre
a választásra. Ha még esetleg elnök asszonynak ez nehézséget okozna, legjobb
tudomásunk szerint a feladatmegosztásban van az oktatásért felelıs alelnök is, aki
egyébként gondolom, hogy ki tudja segíteni az elnök urat még szavazás elıtt.
Úgyhogy én nagy tisztelettel kérném, hogy polgármester úr korrekt, jó kérdést tett fel,
próbáljanak erre valamilyen módon választ adni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Szamosvölgyi Péter polgármester úr kért szót.
Szamosvölgyi Péter, a közgyőlés tagja: Én is tagja vagyok a szakbizottságnak, és
nekem is lenne egy kérdésem. Ez is egy érdekes választ jelenthet adott esetben, hogy
ha ennyire fontos és fajsúlyos kérdés az MSZP részérıl ezen igazgatói álláshely
betöltése, akkor például képviselıtársam miért nem volt ott a bizottsági ülésen, ahol
éles tudását kibontakoztatva elmagyarázta volna nekünk, hogy hogyan és mi módon
kellett volna értelmeznünk a pályázatot.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kormos Dénes úr kér szót, tessék.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Ez egy újabb kiváló szakszerő válasz volt
arra, hogy miért szükséges. A kérdésre megadom a választ, valóban nem tudtam ott
lenni a bizottsági ülésen. De, mint frakcióvezetı és mint valamilyen módon a megye
oktatásügyét ismerı szakember, elızetesen jelzést tettem a Megyei Önkormányzat
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vezetése felé, alelnök urat hívtam, hogy ezzel kapcsolatban mit látok, mi a vélemény
és kértem azt, hogy mit gondoljanak meg annak érdekében, hogy ez az intézmény
megnyugtató módon folytathassa a mőködését. Valóban a válaszom ez volt, nem, de
kötelességemnek tartottam, hogy mindazokat, amit ezzel kapcsolatban tudok, vagy
javaslok, ezt a Megyei Közgyőlés egyik vezetıjével, akit elértem, megosszam. Ez a
válaszom polgármester úr.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Budai Erzsébet képviselıtársunk kért szót,
tessék.
Budai Erzsébet, a közgyőlés tagja: Röviden jeleztem az összefoglalómban is, hogy
mindhárom pályázó pályázatát és személyét is alkalmasnak találta a bizottságunk.
Semmiféle dehonesztáló, vagy bármiféle olyanfajta negatív dolog nem hangzott el,
ami sértı lehetett volna akármelyik pályázóra is a három közül. Sıt volt olyan
bizottsági tag, aki valóban méltatta is a korábbi vezetınek az érdemeit és amiket itt
polgármester úr elmondott, azt sem vonták kétségbe. Több bizottsági tag úgy látta és
amellett érvelt a bizottsági ülés során, hogy mégis úgy gondolják, hogy ebben az
intézményben egyfajta újabb szemlélet megjelenésére, egy másfajta innovációra is
szükség lenne és a Joó Katalin személyét tartották erre alkalmasabbnak. Az ottani
megnyilvánulása, programja, elgondolásai szerint, ahogy a bizottság elıtt is képviselte
a maga gondolatait és elképzeléseit a jövıre vonatkozóra. Ott kialakult valóban egy
vita, elhangzottak pro és kontra vélemények. Úgy tőnik, hogy a többségnek sikerült azt
a véleményt elfogadnia, akik a váltás mellett érveltek. Joó Katalinnak a pályázat és
egyéb ilyen jellegő innovatív tevékenységben végzett eddigi szakmai sikerei voltak a
legfontosabb érvek ebben. Meggyızték a többséget, így alakult a szavazás, ez lett a
bizottságnak a véleménye, azzal együtt, hogy egyébként mindenki mellett pozitívan
foglaltak állást, mind szakmailag, mind egyéb szempontból a bizottság tagjai.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Van-e még kérdés, hozzáfőznivaló? Kormos
Dénes frakcióvezetı úrnak kér szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Általában ezt értem, konkrétan meg nem.
Mert nyilvánvalóan egy intézményi pályázat elıtt az a menetrend alakult ki korábban,
megfelelı szempontok szerint az intézmény elkészíti a beszámolóját, sıt ha mőködik
az az értelmes rend, hogy lehetıleg a pályázati idıszak elıtt történjen meg ennek az
értékelése. Gondolom ez meg is történt annak rendje, módja szerint. Ha visszakeressük
annak az értékelésnek akár a jegyzıkönyvét, és bizottsági vitát, akkor ki kellene tőnni,
hogy bizonyos területen valóban megújulásra van szükség, de az intézménynek a
beszámolóját az illetékes szakbizottság elfogadta. Még azt is el tudom képzelni, hogy
ezek a szempontok jók, csak akkor meg kell mondani, hogy mirıl van szó. Még egy
zárójeles utolsó kérdésem lenne. Egy adott intézmény nevelıtestületében
egyértelmően megfogalmazódik-e az az igény, hogy váltást szeretne támogatni, mert
mindenképpen meg szeretné újítani az intézményt? Általában az volt a gyakorlat, hogy
ha szakmailag megfelelıen mőködik egy intézmény, eredményesen mőködik egy
intézmény, nincs határozott és egyértelmő olyan indok, ami változást igényelne és a
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helyi testület, szakmai testület és alkalmazotti közösség támogatja az eredeti vezetıt,
akkor meg szoktuk bízni. Támogatás úgy tudom, hogy az eredeti vezetı irányában
erıteljesebb itt is, de ha rosszul tudnám, akkor tessenek szívesek lenni kiegészíteni.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Koncz Ferenc képviselıtársunk, alelnök úr kér
szót, tessék.
Koncz Ferenc, a közgyőlés alelnöke: Minden hosszú vezetıi beosztás véget ér
egyszer. Úgy tőnik, hogy ez is. Ennek a jelenségnek vagyunk szemtanúi itt ebben az
esetben. Azt, amit a polgármester úr elmondott, abszolút akceptáljuk és megértjük.
Kialakult egy kitőnı, jó kapcsolat a város és az egyik intézménye között. Nagyon
helyes, ennek így is kell lennie. Az már egy másik felvetés a részemrıl, hogy akkor
miért döntött úgy a város, hogy ezt az iskolát mőködtetésre leadja a Megyei
Közgyőlésnek? Ezt a kérdést fel lehet tenni. Nem tudjuk. Nyilván erre meg van a
megfelelı válasz. Az iskolában a tanár nevelıtestület a meglévı igazgató személye
mellett döntött, ami tény. Az is tény viszont frakcióvezetı úr, hogy felénk több jelzés
érkezett ennek az ellenkezıjérıl több olyan személy részérıl is, akik valahogy
szavaztak, de nem egészen úgy gondolták. Egyfajta vezetési stílussal kapcsolatban
érkeztek jelzések és érkeztek jelzések abban az irányban is, hogy esetleg ezen
változtatni kell. Illetve van még egy kérdés. Könnyen lehet, hogy a Megyei
Önkormányzat a kazincbarcikai intézmények tekintetében átalakítást kell, hogy
végrehajtson a jövıt tekintve. Könnyen lehet, hogy ezeket az intézményeket nem
ebben a formában kell, hogy mőködtesse az elkövetkezendı idıben, és ez a döntés
bizonyos fokig ennek a fényében is értelmezhetı. Ez a döntés, egy ilyen irányú döntés
is lehet. Természetesen a barcikai önkormányzatnak jogában áll és lehetısége is nyílik
majd esetleg ebben a kérdésben lépni, mondjuk oly módon, hogy az intézményt
visszakéri a megyétıl adott esetben, adott módon, ha úgy látja, hogy az a fajta
mőködés, az a fajta szerkezet, amit az önkormányzat jobbnak tart, az intézménynek és
a városnak inkább megfelel. Ezek a lépések mind szóba jöhetnek. Ezeket tudom
elmondani. Még egyszer összefoglalva: tény az, hogy a szavazás a nevelıtestület
részérıl, ha már a frakcióvezetı úr elmondta úgy zajlott, ahogy. Az is tény viszont,
hogy ellenkezı jelzések is érkeztek. Az is tény, hogy a bizottság szakmai alapon
megvitatta a pályázók által benyújtott anyagokat, ezt a döntést hozta, és az is tény,
hogy a jövıben a kazincbarcikai középiskolákkal a Megyei Önkormányzatnak tennie
kell valamit, és ez pedig a Megyei Önkormányzatnak jogában áll. Azt kérem
frakcióvezetı úrtól, hogy ezeket az elképzeléseit a Megyei Önkormányzatnak vegye
tekintetbe, vegye figyelembe, a döntésünk ennek megfelelı. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Szitka Péter polgármester úr kért szót, tessék.
Szitka Péter, a közgyőlés tagja: Szóval nem értettem pontosan. Akkor itt most valami
probléma volt a tantestületi szavazásnál, hogy most mások most már másként
gondolják, ezt most nem igazán értem. Ezt úgy tudtam, hogy ez eddig rendben van,
hogy a tantestületnél meg voltak a szavazások és ezen a jelenlegi igazgató szerepelt a
legjobban. Ez az én legjobb tudomásom, ha ezzel valakinek valami problémája van,
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akkor azt valahogy nézzük meg, mert ezt nem tudom, mert engem nem kerestek meg
azzal kapcsolatosan, hogy ott valami probléma lett volna. Ez az egyik. A másik, hogy
ha alelnök úrnak egyébként tudomása van arról, vagy elképzelése van arról, hogy a
barcikai középiskoláknak a jövıbeni sorsa az hogyan fog alakulni, akkor azt viszont
nagyon nagy érdeklıdéssel és figyelemmel követném, mert, hogy egyébként azt
gondolom, hogy ez magának a városnak a helyzetét is nagymértékben fogja
befolyásolni. Ha egyébként nyitottság van arra természetesen, hogy a középiskolákkal
kapcsolatban akár egy átadás, vagy egy visszavételben gondolkodjunk, azt gondolom,
hogy az majd az elkövetkezendı idıszak megmutatja, hogy kell-e ebben gondolkodni
vagy nem. De hogy ha erre az idıszakra már van elképzelés a barcikai
középiskolákkal, akkor azt pedig örömmel fogom venni. Harmadrészt és ezzel zárom
is a gondolatot, - mert azt gondolom, hogy túldimenzionálni sem kell ezt a dolgot, azért azt gondolom egy kicsit magának a városnak is, magában a pedagógiában jártas
szakembereknek és a városnak a meghatározói és a tantestülete, a különbözı fórumok
is nagyon nehezen fogják tudomásul venni, hogy pusztán a szakmai indokok
meghatározása nélkül valamiféle olyan változást tesz most a mai napon, ami - már
alelnök úr meg is fogalmazta, hogy - egy elıre deklarált döntés. Azt gondolom, hogy
ez nehezen emészthetı. De azt gondolom, hogy részemrıl, mint a város vezetıje
részérıl azok a gondolatok és azok az elismerı hangok, ami egyrészrıl igazgató úr
mellett és a jelenlegi tantestülete mellett pedig kijárt, az szükségszerő volt és az
elkövetkezendıkben is ehhez tartom magam.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kormos Dénes úr kért még szót.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Most már ıszintén aggódom. Mert eddig
csak egy intézményvezetıi pályázat eljárásával kapcsolatban aggódtam. Az
aggodalmam most már egy kicsit nagyobb. Ugyanis intézmény átszervezés
szakképzésnél az integráció, az egy folyamat, és ez szerintem rendben is van. Alelnök
úr azt mondja, hogy a vezetés abban gondolkodik, hogy egy intézményi átszervezést,
vagy valamilyen integrációt, vagy valamilyen más mőködtetési formát gondol, akkor
ez a felvetés ebben az önkormányzati ciklusban irreleváns, mert a jelenleg érvényes
közoktatási törvény értelmében az ezzel kapcsolatos eljárást legkésıbb márciusig le
kellett volna folytatni minden egyeztetéssel és egyébbel. Tehát mondjuk azt, hogy
majdan valamikor a következı önkormányzatnak feltehetıen lesz egy olyan terve, ahol
a szakképzésben valamilyen integrációs folyamatot el fog indítani. Ennek az
indoklásnak egyébként, semmi értelme nincsen a jelenlegi helyzetben, de távlatba
mutatóan tehet egy jelzést, hogy van egy ilyen gondolat. Egy válaszként nem
értelmezhetı. De tételezzük fel a másikat, hogy lehet ilyet csinálni. Általában úgy
szoktuk, hogy meg van az elképzelés, annak rendje-módja szerint végigvitatjuk és erre
a feladatra keresünk alkalmas vezetıt. Ebben az esetben meg van a régi vezetı,
kikristályosodott a koncepció, hogy mit akarunk csinálni, megvannak a vezetıi és
szerkezeti feladatok, keresünk rá egy alkalmas embert, aki ezt el tudja irányítani. Ha ez
az indoklás alelnök úr, akkor eléggé kétségbe vagyok esve, mert indoklásnak nagyon
gyenge, szakmai gondolkodásnak távlatilag, meg se szakmailag, se jogilag nem állja
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meg a helyét. Ha ezen a szinten maradunk, akkor vannak problémák. Érdemes lenne
majd ezt is átgondolni a pályázat kapcsán.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Mivel újabb jelentkezı nem szerepelt,
engedjenek meg, - ily értelemben azt gondolom a többi intézményt nem érinti ez a
vita, - ennél a vitánál néhány gondolatot. Hogy kinek milyen gondolatai vannak a
jövıre vonatkozóan, az behatárolt a lehetıségeiben, ezt mindannyian tudjuk. A
módosulás, az a márciusi idıpont, az nem volt egy szerencsés idıpont, azt
mindannyian tudjuk. Azt is megéltük már, hogy volt, amikor fordított volt épp a
felállás, ki tudja, hogy hogy alakul, akkor is volt ilyen, hogy elmondtuk, hogy miért
volna jó egy intézmény vezetésében ez a személy és miért volna jó a másik. Mind a
kettı kiváló ember volt, most is. Untener igazgató úrnak a teljesítményre vonatkozóan
az volt a vélemény, hogy az iskolai vezetést megfelelıen csinálja, tehát nem szakmai
alkalmatlanságról van szó. Másképpen gondolják, másképpen gondolták, akkor is,
hogy ha életútját látva elég hosszú kötıdése van, hiszen mint alma matert is tudja
jegyezni, nemcsak úgy, mint igazgató, a jelzett intézmény, ezt is értem. A
ragaszkodást is értem a város vezetése részérıl, hiszen azt gondolom, hogy minden
intézménnyel, amely ott mőködik az ı városában, mint valamikori fenntartó, meg volt
az együttmőködése. Ugyanakkor mi itt most nem azt mondjuk, hogy azért kell itt
váltani, mert egy olyan mértékően nem jól mőködı intézményrıl van szó, azért kell
váltanunk ebben a kérdésben, - elismerve az eddigi tevékenységet, - mert
valamiféleképpen úgy gondoljuk, hogy valamilyen más irányba lehet itt vinni az
oktatásunkat. Nem arról van szó, hogy olyan valaki kerül oda, akinek nincs meg a
szakmai gyakorlata, nem olyan valaki kerül oda a döntés alapján, - amit a bizottság
hozott ajánlásban, - aki nem tudná ezt a feladatot elvégezni. A vezetı az nemcsak
szakmai vezetést jelent. Azt hiszem, hogy nem kicsinyítve, nem kevésbítve a jelenlegi
vezetésnek az eredményeit, ezt egyáltalán nem gondolja az ajánlás, csupán azt mondja,
hogy más emberrel, másféleképpen gondolná ezt a munkát elvégezni. Természetes az,
hogy az igazgatóhoz van egy szakmai és egy emberi kapcsolódás a kinevezésnél. Ezt
sem tartom olyan dolognak, amit nem lehetne valamilyen módon akceptálni. Döntünk
majd benne, a jó vagy rossz döntések sorozatával vagyunk. Van, aki azt mondja, hogy
jót döntünk, van, aki azt mondja, hogy nem jót fogunk dönteni. Az elkövetkezendı
néhány percben megtörténik ez és utána az elkövetkezendı idıszak fogja tudni majd
minısíteni. Engedjék meg, hogy elkezdjük a szavazásokat, akikrıl nem vitatkoztunk,
kezdjük így. Tóth Béla igazgató úrnak a kinevezésével kapcsolatosan, a Bolyai Farkas
Szakképzı Iskolában Ózdon. A jelenlegi elıterjesztés támogatása 12 igen szavazattal,
ez év augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig Tóth Béla igazgató urat
kívánja a továbbiakban is a Bolyai Farkas Szakképzı Iskola igazgatójának kinevezni.
Aki támogatni tudja az igazgatói kinevezést, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
1.) 1. számú határozati javaslat
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A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
77/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az ózdi Bolyai Farkas Szakképzı Iskola igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta az ózdi Bolyai Farkas
Szakképzı Iskola igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:

1. A Közgyőlés az ózdi Bolyai Farkas Szakképzı Iskola igazgatói feladatainak
ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Tóth Bélát
bízza meg.
Havi illetményét 318.700 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A következı az Irinyi, amirıl beszéltünk. Az
itteni elıterjesztésekben a 8 igen, 4 tartózkodás elıterjesztést fogom elıször
szavaztatni. Ha ott nincs eredmény, akkor a 4 igen, 8 tartózkodást fogom szavaztatni
és ha itt sincs eredmény, akkor pedig a 12 tartózkodást tudom szavaztatni a közgyőlés
tagjaival. Elıször a közgyőlés tagjait arra kérem, aki egyetért azzal, hogy Vadasné Joó
Katalin 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig legyen az Irinyi
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János Szakközépiskola és Kollégiumnak a vezetıje, akkor az igen gomb
megnyomásával jelezze.

2.) 2/C. számú határozati javaslat
A közgyőlés 30 igen, 15 nem szavazattal,
1 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott a minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
78/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának
megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a kazincbarcikai Irinyi
János Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és
az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés a kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium igazgatói
feladatainak ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Vadasné Joó Katalint
bízza meg.
Havi illetményét 326.200 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal
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Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A következı, 12 igen támogató szavazatot
kapott ózdi József Attila Gimnázium Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatában Tuza Ottó igazgatói megbízását
teszem fel szavazásra. Aki egyetért az ı igazgatói pozíciójának 2015. augusztus 15.
napjáig való meghosszabbításával, az igen gombot nyomja meg.

3.) 3. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
79/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta az ózdi József Attila
Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés az ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Tuza Ottót
bízza meg.
Havi illetményét 379.200 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
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Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Következı, a Kossuth Lajos Gimnázium
Sátoraljaújhely, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, reméljük újabb intézményt nem ad át az önkormányzat, mert akkor még
több nevet kell ideírnunk majd. Ezen határozati javaslatban Györgyi Béláné igazgató
asszony igazgatói megbízásának a meghosszabbítása szerepel 2015. augusztus 15.
napjáig. Aki az igazgatói kinevezéssel egyetért, kérem az igen gomb megnyomásával
jelezze.

4.) 4. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
80/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a sátoraljaújhelyi Kossuth
Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak
ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Györgyi Bélánét
bízza meg.
Havi illetményét 373.800 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.
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2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A következıben, a sályi Mozgásjavító
Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon igazgatói pozíciójában Gáll
András urat köszöntjük és 12 igen támogató javaslat volt a bizottságnál. Kérdezem a
közgyőlés tagjait, ki tudja támogatni Gáll András 2015. augusztus 15. napjáig szóló
kinevezését?

5.) 5. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
81/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon
igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a sályi Mozgásjavító
Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon igazgatójának megbízásáról
szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés a sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és
Diákotthon igazgatói feladatainak ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Gáll Andrást
bízza meg.
Havi illetményét 314.700 Ft-ban állapítja meg.
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Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Következı határozati javaslatban a girincsi
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon
igazgatóját nevezzük ki 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig.
Kányási Hedvig a támogatott a közgyőlés szakbizottsága által. Kérdezem a közgyőlés
tagjait, hogy tudják-e a kinevezést támogatni?

6.) 6. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
82/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a girincsi Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon igazgatójának
megbízásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés a girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola és Diákotthon igazgatói feladatainak ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Kányási Hedviget
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bízza meg.
Havi illetményét 257.800 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı
Iskola és Kollégium igazgatóját köszöntöm tisztelettel, Vattay Józsefet. 2010.
augusztus 16. és 2015. augusztus 15. közötti idıszakra, amennyiben a közgyőlés tagjai
a szakbizottsági javaslatot elfogadják, akkor ıt neveznénk ki az igazgatói pozícióra.
Kérem a véleménynyilvánításukat.

7.) 7. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
83/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatójának
megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a kazincbarcikai Surányi
Endre Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló javaslatot, és
az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium
igazgatói feladatainak ellátásával
2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
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Vattay Józsefet
bízza meg.
Havi illetményét 356.700 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A következı, 8. intézményvezetıi
pályázatunkban, az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatói pozíciójára 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig a
bizottság 8 igen, 4 tartózkodás támogatásával Karsai Attilát javasolja. Kérdezem a
közgyőlés tagjait, egyetértenek-e ezzel a javaslattal?

8.) 8. számú határozati javaslat
A közgyőlés 47 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
84/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójának megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta az encsi Váci Mihály
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról szóló
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyőlés az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatói feladatainak ellátásával
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2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Karsai Attilát
bízza meg.
Havi illetményét 314.224 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke
2010. augusztus 16.

2. A Közgyőlés felhívja Hivatalának Oktatási és Mővelıdési Fıosztályát, hogy jelen
határozatot a Magyar Államkincstár részére a változás bejelentéséhez szükséges
nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Hideg Imre, az Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A megválasztott igazgatóknak a következı
idıszakra jó munkát kívánok. Akik most ebben a pozícióban nem kerültek
megerısítésre, azoknak köszönöm az eddigi iskolavezetést és remélem, hogy ezzel
együtt is az iskolát tudják szolgálni a jövıben is.

Tisztelt Közgyőlés! Ha megengedik annyit szeretnék elmondani - mert úgy látom,
hogy távozóban van Kazincbarcika önkormányzati vezetése - hogy köszönjük a
tegnapi napon a házigazdai szerepkört a köztisztviselıi napra vonatkozóan. Azt
gondolom, hogy akik ott voltak, azok megfelelı vendégszeretet kaptak a város
vezetésétıl. Még egyszer köszönjük, köszöntve a köztisztviselıinket.

Huszonhatodik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) B.A.Z.M.ÖNK.
rendelet módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Elıterjesztıi módosítást terjesztek elı. A
rendelet-tervezet 3.1. és 3.2. számú mellékleteinek táblázataiban képlethiba történt. A
mellékletek a helyes képletnek megfelelıen javításra kerülnek az elıterjesztıi
módosítással. Az elıterjesztıi módosítás a közgyőlés tagjainak megküldésre került. Az
elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a
Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a Közbeszerzési
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok
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Bizottsága, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság és a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
tárgyalta, kérem a bizottságok véleményének ismertetését.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk a rendelettervezetet 5 igen és 4 nem szavazattal támogatja.
Tóth József Sándor, az Egészségügyi Bizottság tagja: Bizottságunk 8 igen és 5 nem
szavazattal támogatta az elıterjesztést.
Dr. Szabó Csaba, a Foglalkoztatási és Vállalkozási Bizottság elnöke: Bizottságunk 7
igen és 3 nem szavazattal támogatta az elıterjesztést.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk 4 igen és 1 nem
szavazattal ajánlja elfogadásra az elıterjesztést.
Marton Péter, a Közbeszerzési Bizottság tagja: Bizottságunk 3 igen és 2 nem
szavazattal ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Baricska Jánosné, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 5 igen, 1
tartózkodás és 4 nem szavazat mellett az elıterjesztés nem kapott a bizottságtól
többségi támogatást.
Erdıs Tamás, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja: 5 igen szavazattal és 2
nem szavazattal javasoljuk elfogadni az elıterjesztést.
Tamás Barnabás, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság 8
igen és 2 nem szavazattal támogatja az elıterjesztést.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 8 igen, 3 nem szavazat mellett, 1 tartózkodással a rendelet
módosítását elfogadásra javasolja.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: Bizottságunk 6 igen, 4
nem és tartózkodás nélkül a rendelet módosítást elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a közgyőlés tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény, hozzáfőznivaló? Amennyiben nincs, a rendelet elfogadásáról, a
rendelet módosításáról van szó. Kérdezem egyetértenek-e vele?

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 15 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott -
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a minısített többség szabályai szerint az
elıterjesztıi módosítással együtt a rendelettervezetet elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló
2/2010. (II. 17.) rendelet módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 10/2010. (V.4.) rendelettel módosított 2/2010. (II.17.) rendelete
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az R. 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyőlés a Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének bevételi
fıösszegét
állapítja meg.

39.681.062 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti elıirányzat
megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

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

43.351.713 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl

74

a)

b)

c)

(3)

A megyei intézmények mőködési,
felhalmozási, felújítási kiadási elıirányzata
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási
kiadások feladatonként, beruházási feladatok
célonkénti kiadási elıirányzata
(4. sz. melléklet részletezése szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı
mőködési kiadások
(5. sz. melléklet szerint)
ebbıl:

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

e)

hitel törlesztés

f)

Tartalék
Ebbıl: általános tartalék
Céltartalék

37.373.453 eFt

3.560.130 eFt

2.085.280 eFt

9.769 eFt
67.200 eFt
323.081 eFt
250.000 eFt
73.081 eFt

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

3. §

E rendelet kihirdetése napját követı napon lép hatályba.

Huszonhetedik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat kötvénykibocsátásáról szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat módosítására
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: A Megyei Közgyőlés kötvénykibocsátásáról
szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatnak a módosítása szerepel Önök elıtt.
Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, a
Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság és a Területfejlesztési,
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Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta. Elıször az Ügyrendi és Jogi
Bizottság véleményét kérném.
Lukács András, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Bizottságunk 5 igen és 4 nem
mellett a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök úr a bizottságunk 4 igen és 1 nem
szavazattal elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Marton Péter, a Közbeszerzési Bizottság elnöke: Bizottságunk 3 igen és 2 nemmel
elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Lehóczki István, a Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
elnöke: Bizottságunk 8 igen, 2 nem szavazat mellett 2 tartózkodással elfogadásra
javasolja az elıterjesztést.
Török Dezsı, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke: A módosítást
bizottságunk 6 igen, 4 nem és tartózkodás nélkül elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérdezem a közgyőlés tagjait kérdés,
vélemény, hozzáfőznivaló van-e? Amennyiben nincs, akkor ennek a másfél milliárdos
kötvénynek a kérdésében szavazásra tenném fel a kérdést.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 13 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott a minısített többség szabályai szerint a
határozati javaslatot elfogadta, s meghozta
az alábbi határozatot:
85/2010. (VII. 2.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásáról szóló
11/2010. (II.11.) B.A.Z. M. ÖNK. határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásáról szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyőlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásáról
szóló 11/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatot úgy módosítja, hogy: „A Közgyőlés
pénzügyi egyensúly javítását és fejlesztési célokat szolgáló 1,5 milliárd Ft összegő
kötvényt bocsát ki” szövegrész helyébe:
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„A közgyőlés pénzügyi egyensúly javítását és fejlesztési célokat szolgáló 1,5 milliárd
Ft vagy annak megfelelı EUR alapú kötvényt bocsát ki” szövegrész lép.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Ódor Ferenc, a Közgyőlés Elnöke
azonnal

Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ezek azok a napirendi pontok, amiben a
konstruktivitást szeretném megköszönni frakcióvezetı úrnak. Lassan lezárjuk a
közgyőlést. Gergely Zsolt alelnök úr ügyrendi kérdést kíván feltenni.
Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke: Mindannyian tudjuk, hogy a FIDESZ frakció
nem volt határozatképes, illetve minısített többséggel nem rendelkezett, amikor az
elején belevágtunk és most egy olyan ügyrendi javaslatom lenne, hogy a „Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi forrásszerkezetének
átalakítására” címő elıterjesztést vegye újra napirendre, és újra szavazza meg a
tisztelt közgyőlés, mert amennyiben ezt nem teszi, egy héten belül újra össze kell
üljünk. A kötvénykibocsátásnak a feltétele az, hogy a jelzálogjogot megengedjük a
banknak, amennyiben ezt nem tesszük meg - és a következı testületi ülésünk
szeptember 16-án van, - akkor nem tudunk eredményes pályázatot hirdetni. A
pályázatunknak már elindult a közbeszerzése a „Csillagpont” kórházzal kapcsolatban
és amennyiben a jelzálogjog és ez a határozati javaslat nem születik meg, akkor nem
tudunk eredményt hirdetni és gyakorlatilag ez a pályázat nem tud megvalósulni, tehát
azt javasolom, hogy a 11-es napirendi ponttal kapcsolatban elnök úr tegye meg, hogy
még egyszer szavaztatja a közgyőlést. Köszönöm.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ezen napirendi pontunkat a zárt ülések keretein
belül tárgyaltuk. Nekem azt kellene megkérdeznem elıször az ügyrendi javaslatról,
hogy kapok-e egyetértést ebben és akkor utána megint zárt ülést kell elrendelnünk.
Akik egyetértenek az ügyrendi javaslattal, hogy ezt, az egyébként addig zárt ülésen
tárgyalt kérdést ismét elıvegyük, kérem az igen gomb megnyomásával jelezzék.

Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke ügyrendi javaslatára vonatkozó közgyőlési
szavazás eredménye:
A közgyőlés 31 igen, 11 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett - 2 fı nem szavazott a minısített többség szabályai szerint
Gergely Zsolt, a közgyőlés alelnöke
ügyrendi javaslatát elfogadta.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: 31 igen, 11 tartózkodás mellett az elıterjesztést
újratárgyaljuk. Most ismételten zárt ülést kell kérnünk Önöktıl.
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Tizenegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzügyi forrásszerkezetének átalakítására
címő elıterjesztés tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását.
A zárt ülés külön jegyzıkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyőlése nyilvános ülésen folytatja tovább júliusi ülését.
Huszonnyolcadik napirend: Egyebek
Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke: Ahogy már jeleztem, Szitka Péter polgármester
úr volt a vendéglátója Kazincbarcikán a megyei köztisztviselıi napnak, amelyet
megtartottuk hivatalunk tagjai és a települési önkormányzatoknak a jelenlétével, a
Kulcs Tour-al közös szervezésben. Ezt szerettem volna elmondani, megköszönni a
városnak.
Engedjék meg, hogy a közgyőlést tájékoztassam, a Területfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságnak a javaslatáról, amelyben
kezdeményezik, hogy a Közgyőlés ismerje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Agrárkamara, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezıgazdasági Érdekvédelmi
Szövetség által Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez a mezıgazdaságban
keletkezett károkkal kapcsolatosan írt levelét. Görcsös Ferenc képviselıtársam most
ment el, akkor ı nem fogja már ismertetni ezt a gondolatot. Errıl szerettem volna
Önöket tájékoztatni, hogy van egy ilyen levél, amelyet a Területfejlesztési
Bizottságunk tárgyalt és juttat el a miniszterhez, ennyi a bejelentésem. Kérdezem azt,
hogy az Egyebek napirendi pontban van-e Önöknek kérdés, vélemény,
hozzáfőznivaló? Nem látok nevet. Köszönöm az együttmőködést a mai nap
levezetésében, illetve eredményes befejezéséhez való hozzáállásukat. Jó pihenést
kívánok. 2010. augusztus 19-én lesz az ünnepi közgyőlésünk, erre vonatkozóan Önök
kapnak majd értesítést. Jó pihenést kívánok mindenkinek.
Az ülést 12.41 órakor bezárom.
Dr. Kovács János
fıjegyzı
Távollétében:
Tóthné dr. Majoros Mária
Jogi Osztály vezetıje
Dr. Sáfrány Borbála
Szervezési Osztály vezetıje

Dr. Ódor Ferenc
a közgyőlés elnöke

