Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc
II-527-7/2010.

Jegyzıkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. november 5. napján
tartott alakuló ülésérıl.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

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

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

Jelen vannak: FIDESZ-KDNP, MSZP, JOBBIK frakció külsı bizottsági tagjai,
valamint meghívottak, vendégek.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részérıl jelen vannak:
Dr. Kovács János fıjegyzı, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona, a Szervezési és Jogi
Fıosztály vezetıje, Török István, a Közgazdasági Fıosztály vezetıje, Hideg Imre, az
Oktatási és Mővelıdési Fıosztály vezetıje, Dr. Bogdán Zsolt, a Kabinetiroda vezetıje,
Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Fıosztály vezetıje, Ambriskó László, az Ellenırzési Iroda vezetıje, Pelcz Gábor, a
Területfejlesztési és Vagyonkezelési Fıosztály osztályvezetıje, Dr. Sáfrány Borbála, a
Szervezési Osztály vezetıje, Ságiné Kiss Edina Veronika fıtanácsos, Róna György
informatikai ügyintézı, Simon Gáborné informatikai ügyintézı, Szakács Attiláné
jegyzıkönyvvezetı, Szankai István hangfelvevı.

A közgyőlés ülése a Himnusz eléneklésével veszi kezdetét.
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Kolenkó Gábor korelnök: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Köszöntöm a közgyőlés újonnan megválasztott és újként megválasztott tagjait, a
megjelent kedves vendégeinket, a Közigazgatási Hivatal, a dekoncentrált szervezetek
képviselıit, a történelmi egyházak képviselıit, a sajtó és más médiák munkatársait,
valamint tisztelettel köszöntöm Dr. Putnoki Nagy Pált, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Választási Bizottság elnökét és Dr. Kovács János fıjegyzı urat.
Tisztelt Alakuló Ülés! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30.
§-a alapján az alakuló ülést a legidısebb képviselı, mint korelnök vezeti. E
megtisztelı feladat ellátására a törvénybıl eredıen szereztem jogosultságot.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyőlés alakuló ülése határozatképes, mivel a 30 megválasztott közgyőlési tagból
mind a 30 fı jelen van, az ülést megnyitom.
Tisztelt Közgyőlési Tagok!
Kérem szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket! Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.

A jelenlétre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
30 fı adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
A közgyőlés napirendjére a következık szerint teszek javaslatot:
1. Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselık választásáról, és annak
eredményérıl. A megyei közgyőlési tagok megbízólevelének átadása
Elıterjesztı: Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság elnöke
2. A megyei közgyőlés tagjainak eskütétele
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Elnökének megválasztása és
eskütétele, valamint illetményének, költségátalányának megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés korelnöke
4. Elnöki program ismertetése
5. 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
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6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés alelnökeinek megválasztása és
eskütételük, valamint illetményük, tiszteletdíjuk és költségátalányuk megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságai elnökének,
alelnökének és tagjainak megválasztására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
8. Egyebek
Javaslom az alakuló közgyőlésnek, hogy a kiküldött meghívóban foglaltaktól eltérıen
a 6. napirend keretében a közgyőlés társadalmi megbizatású alelnökének
megválasztására is kerüljön sor. A 7. napirendben a kiosztott elıterjesztésnek
megfelelıen a közgyőlés a bizottságok elnökeit, alelnökeit és tagjait választja meg,
tanácsnokok megválasztására azonban nem kerül sor.
Megkérdezem, hogy a közgyőlés tagjai részérıl egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni. Megállapítom, hogy nincs. A
javaslatról a közgyőlés egyszerő többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendi javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
104/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. november 5-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselık választásáról, és annak
eredményérıl. A megyei közgyőlési tagok megbízólevelének átadása
Elıterjesztı: Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság elnöke

2.

A megyei közgyőlés tagjainak eskütétele

3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Elnökének megválasztása és
eskütétele, valamint illetményének, költségátalányának megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés korelnöke
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4.

Elnöki program ismertetése

5.

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

6.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés alelnökeinek megválasztása és
eskütételük, valamint illetményük, tiszteletdíjuk és költségátalányuk
megállapítása
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságai elnökének,
alelnökének és tagjainak megválasztására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke

8.

Egyebek

Kolenkó Gábor korelnök: Tisztelt Alakuló Ülés, Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy
térjünk rá az egyes napirendek megtárgyalására.

Elsı napirend: Tájékoztató a megyei önkormányzati képviselık választásáról, és
annak eredményérıl. A megyei közgyőlési tagok megbízólevelének átadása
Kolenkó Gábor, korelnök: Felkérem Dr. Putnoki-Nagy Pál urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökét a tájékoztató
megtartására.
Dr. Putnoki-Nagy Pál, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási
Bizottság elnöke: Tisztelt Alakuló Közgyőlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A települési önkormányzati képviselık és polgármesterek választása a köztársasági
elnök döntésének megfelelıen országosan 2010. október 3-án zajlott le, ezt a rendkívül
fontos eseményt a választópolgárok és a jelölı szervezetek nagy érdeklıdéssel
kísérték.
Az ország területén különbözı jogszabálysértések miatt több helyen is, a megyénkben
három településen azonban ezen a napon kívül is szavaztak, Arka, Cigánd, Keresztéte
településen jogorvoslati eljárásban született döntés értelmében meg kellett ismételni a
szavazást. Az Országos Választási Bizottság, illetve a Helyi Választási Bizottságok
2010. október 30. napjára tőzték ki az ismételt szavazást, így ezeken a településeken
kétszer járultak a választópolgárok az urnák elé.
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Az arkai ismételt szavazás során a választópolgárok a megyei közgyőlési listákra is
szavazhattak, míg a másik két településen csak polgármester- és egyéni listás
képviselıválasztás megismételt szavazása zajlott. A megyei közgyőlési listát érintı
jogorvoslati eljárás miatt nem volt lehetıség az alakuló ülés korábbi összehívására.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény alapján a megyei közgyőlés tagjait a választópolgárok - kivéve a megyei jogú
város választópolgárait - közvetlenül, listán választották.
A választási jogszabályok módosítása következtében a jelenlegi választás során a
jelölı szervezetek egy listát állíthattak a megyei közgyőlési tagok választására, a
megyei listák a leadott szavazatok arányában jutottak mandátumhoz. Önálló listánál 5
%-os, közös megyei lista esetén a 10 %-os volt az érvényes szavazatokhoz igazodó
mandátumszerzésre jogosító határ.
A korábbi törvényi szabályozás szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyőlés
tagjainak száma a jogszabály szerint 59 fı volt. A már hivatkozott 2010. évi L. törvény
7. §-a szabályozza a megye lakosságszámához igazítottan a megyei közgyőlés
tagjainak számát, melyet a törvényi felhatalmazás alapján a Területi Választási Iroda
vezetıje 2010. július 13-án hozott határozatában a megyénket érintıen 30 fıben
állapított meg.
Néhány adatot ismertetnék arra vonatkozóan, hogy milyen formában és hogyan
dolgozott a Területi Választási Bizottság és hogyan alakult ki az a végeredmény,
amely alapján Önök itt, most, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyőlési
tagjai, megyei önkormányzati képviselıi foglalnak helyet.
Az önkormányzati, illetve a települési kisebbségi önkormányzati választásokra a
megyében 2 kisebbségi jelölı szervezetet, a megyei választókerületben összesen 4
jelölı szervezet jelöltjét vette a Területi Választási Bizottság nyilvántartásba.
A listasorsolás eredménye, illetve - ennek megfelelıen - a szavazólapon szereplı
sorrend szerint megyei listát állító jelölı szervezetek a következık voltak:
1.
2.
3.

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

4.

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

A 2010-es önkormányzati választásokon 358 településen 832 szavazókör mőködött.
A megyei önkormányzat választásának néhány fıbb mutatóját mondanám el.
2010. október 3-án 672 db megyei listás szavazóköri jegyzıkönyv került
feldolgozásra.
A 2010. október 30-án megismételt szavazás adataival korrigálva a szavazás
befejezésekor a választópolgárok száma a névjegyzékben 427 070 fı volt és
szavazóként megjelent 240 608 fı.
A megismételt arkai szavazás adataival korrigálva érvényesen 232 353 szavazatot
adtak le összesen a választópolgárok, és az érvénytelen szavazatok száma 8 163 volt.
A mandátumszerzésre jogosító 5 %-os határ 11 619, a 10%-os mandátumszerzési
határ: 23 238 érvényes szavazat volt. A mandátumszerzési határt a Lehet Más a
Politika jelölı szervezet nem érte el.
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Összesítve: A 30 kiosztható mandátumból
- a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt közös listája
17 mandátumot,
- a Magyar Szocialista Párt listája 6 mandátumot,
- a Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 mandátumot szerzett.
Nem változott a listák által elnyert mandátumok száma a megismételt szavazás
következtében sem.
Elmondható, hogy a törvényben meghatározott valamennyi mandátum kiosztásra
került.
Bejelentem, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyőlés tagjainak választása
eredményes volt, az eredményt a Területi Választási Bizottság 2010. október 4-i
ülésén 60/2010. (X.4.) számú határozatával állapította meg, és azt közzé is tette. A
megismételt szavazás következtében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság másodszor is összesítette a szavazatokat és ennek alapján 2010.
október 31. napján állapította meg az eredményt, mely 2010. november 3. napján vált
jogerıssé.
A megyei közgyőlési listát érintı jogorvoslati eljárás csak 2010. november 3.-án zárult
le jogerısen, a közgyőlés alakuló ülése ezért volt csak mostanra összehívható.
Tisztelt Alakuló Közgyőlés!
A Területi Választási Bizottság folyamatosan tevékenykedett és a helyi önkormányzati
képviselık és a polgármesterek általános választása kitőzését, július 16-át követıen 25
ülést tartott és 78 határozatot hozott, melyeken nyilvántartásba vette a kisebbségi
jelölı szervezeteket, a megyei listákat, kisorsolta a listák sorszámát, ellenırizte és
jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, helyi választási bizottsági tagokat bízott
meg, elbírált kifogásokat és fellebbezéseket. Sok ügyben döntött formális határozat
hozatala nélkül, és tette át a jogorvoslati kérelmeket az elbírálásra illetékes választási
szervekhez.
A fellebbezések többsége a képviselıválasztás, a polgármester választás, illetıleg a
települési kisebbségi önkormányzati képviselı választás eredményének megállapítása
ellen irányult, ugyanakkor viszonylag kevés volt a kampánycsend megsértésével
kapcsolatos jogorvoslati kérelem.
Még mindig több olyan jogorvoslati kérelem került benyújtásra, melyet a
jogszabályban (Ve.) elıírtak szerint érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani,
tekintettel arra, hogy pl. nem jelölték meg a jogsértést, nem csatoltak vagy jelöltek
meg bizonyítékokat, hiányzott a kérelmet benyújtó címe, stb.
A Területi Választási Bizottság határozatai ellen 3 esetben az Országos Választási
Bizottsághoz, és 9 esetben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz nyújtottak be
jogorvoslati kérelmet.
Az Országos Választási Bizottság 1 esetben érdemi vizsgálat nélkül utasította el a
jogorvoslati kérelmet, 1 esetben a fellebbezéshez csatolt új bizonyítékokra
figyelemmel megváltoztatta a TVB határozatát, 1 esetben pedig helybenhagyta a TVB
döntését.
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A megyei bíróság 3 esetben változtatta meg részben, illetıleg 1 esetben egészben a
Területi Választási Bizottság határozatát, 1 esetben érdemi vizsgálat nélkül elutasította
a bírósági felülvizsgálati kérelmet, 4 esetben pedig helybenhagyta a Területi Választási
Bizottság döntését. 1 esetben Keresztéte település tekintetében még mindig
folyamatban van a bírósági felülvizsgálati eljárás, még nem született ebben az ügyben
döntés, de ez nincs kihatással a megyei közgyőlés tagjainak választását illetıen.
A Területi Választási Bizottság munkáját a három választott tagon kívül a jelölı
szervezetek által megbízott 3 taggal együtt végezte többször késı estébe, éjszakába
nyúlóan.
Szeretném megköszönni a választott tagok, és a delegált tagok munkáját, valamint
köszönetet szeretnék mondani a választási iroda munkatársainak.
Tisztelt Közgyőlés!
A Területi Választási Bizottság nevében a megválasztott megyei önkormányzati
képviselıknek gratulálok, a megyei önkormányzat feladatainak ellátásához sok sikert,
eredményes munkát és együttmunkálkodást kívánok.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (3) bekezdésének i.)
pontjában - a Területi Választási Bizottság részére megállapított hatáskörben, - a
bizottság képviseletében szeretném átadni a megyei közgyőlés tagjainak a
megbízóleveleket. Ebben a fıjegyzı úr fog segítségül lenni és jelöli meg, hogy mikor
kinek nyújtom át. Köszönöm.
Kolenkó Gábor korelnök: Megköszönöm Elnök úr tájékoztatóját és egyben
megköszönöm a választási bizottság és az iroda valamennyi tagjának az eddigi
munkáját. Megkérem Dr. Putnoki-Nagy Pál urat, a Területi Választási Bizottság
elnökét, hogy a megbízóleveleket szíveskedjen átadni a képviselık részére. Felkérem
Dr. Kovács János fıjegyzı urat, hogy szíveskedjen a megyei közgyőlési mandátumot
nyert képviselık neveit felolvasni.
Dr. Kovács János fıjegyzı: Tisztelt Közgyőlés, Hölgyeim és Uraim! A megyei
közgyőlési képviselık neveit abc sorrendben fogom felolvasni. Kérem, hogy
szíveskedjenek a megbízólevelek átvételére felkészülni, és a TVB Elnökéhez az
átadásra kifáradni.
(Az átadás lebonyolításában a hivatal egyik munkatársa közremőködik.)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Aros János
Baricska János Istvánné
Bíró László
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Farkas Félix
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9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)

Hoczáné Frankó Anna
Holcman László
Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Riz Gábor
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter
Tóth Gábor
Török Dezsı
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István
Vitális István

(Dr. Putnoki-Nagy Pál, a TVB elnöke a megyei önkormányzat képviselıinek átadja a
megbízóleveleket.)
Kolenkó Gábor korelnök: Megköszönöm a Területi Választási Bizottság elnökének a
megbízólevelek átadását.

Második napirend: A megyei közgyőlés tagjainak eskütétele
Kolenkó Gábor korelnök: Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy az
önkormányzati törvény értelmében a közgyőlés tagjai az alakuló ülésen esküt tesznek.
Tisztelettel kérem a közgyőlés tagjait és a jelenlévıket, hogy álljanak fel. Kérem, hogy
a közgyőlés tagjai mondják utánam az eskü szövegét. Az eskü szövegének elhangzása
után, az esküt tevı meggyızıdése szerint mondhatja, hogy:
„Isten engem úgy segéljen.”
(Eskütétel: Kolenkó Gábor korelnök után ismétlik a képviselık az eskü szövegét)
„Én, …………………………….. (Név) esküszöm ,/
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; /
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; /
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a tudomásomra jutott titkot megırzöm; /
a képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlıdésének elımozdítása /
és az Alkotmány érvényesülése érdekében /
lelkiismeretesen teljesítem ./
Isten engem úgy segéljen!”

Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm. Mindenkinek gratulálok és képviselıi
munkájához sok erıt és jó egészséget kívánok nagy tisztelettel!
Tisztelt Közgyőlés! Az ünnepélyes pillanatok után az alakuló ülés folytatja munkáját,
rátérünk a következı napirendi pontra.

Harmadik napirend: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Elnökének
megválasztása és eskütétele, valamint illetményének, költségátalányának
megállapítása
Kolenkó Gábor korelnök: Tisztelt Képviselıtársaim! Az önkormányzati törvény 73.
§-a értelmében a megyei közgyőlés elnökét a megyei közgyőlés - saját tagjai sorából titkos szavazással választja a megbízatásának idıtartamára. A megyei közgyőlés és
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 24. § (2) bekezdése szerint a titkos
szavazás lebonyolítása szavazógéppel történik, vagy külön indítvány alapján, vita
nélkül, egyszerő többséggel hozott döntést követıen hagyományos módon
(szavazófülkében, urna igénybevételével). Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban
javaslat? Nincs javaslat. Megállapítom, hogy a titkos szavazás szavazógéppel kerül
lebonyolításra. Tisztelt Képviselık! Az SzMSz 10. § (2) bekezdése értelmében a
közgyőlésnek a tisztségviselık megválasztására vonatkozó titkos szavazás
lebonyolítására legalább öttagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, illetve
meg kell választani a bizottság elnökét. Javaslom, hogy a bizottság legyen 5 tagú, 1
elnökbıl és 4 tagból álljon. Az elnököt és a tagokat a mandátumot szerzı jelölı
szervezetek a szerzett mandátumok arányában delegálják a Szavazatszámláló
Bizottságba. Ennek megfelelıen a FIDESZ-KDNP részérıl javaslom 1 fı elnök és 2 fı
tag, a JOBBIK részérıl 1 fı tag, és az MSZP részérıl 1 fı tag delegálását.
Megkérdezem, hogy van-e más javaslat a Szavazatszámláló Bizottság összetételére?
Megállapítom, hogy nincs. Szavazásra teszem fel az általam javasoltak szerint, a
Szavazatszámláló Bizottság összetételére, jelölésére vonatkozó határozati javaslatot,
mely a következı:
A közgyőlés egyetért azzal, hogy az alakuló közgyőlésen a közgyőlés elnökének,
alelnökének megválasztásával kapcsolatban a választások lebonyolítására, az
eredmény megállapítására egy eseti 5 fıs Szavazatszámláló Bizottság kerüljön
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létrehozásra úgy, hogy abba a FIDESZ-KDNP részérıl 1 fı elnök és 2 fı tag, a
JOBBIK részérıl 1 fı tag, és az MSZP részérıl 1 fı tag delegálására kerül sor.
A javaslatról a közgyőlés egyszerő többséggel határoz. Kérem szíveskedjenek
szavazni a javaslatról.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
105/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Eseti Szavazatszámláló Bizottság jelölése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés egyetért azzal, hogy az alakuló
közgyőlésen a közgyőlés elnökének, alelnökeinek megválasztásával kapcsolatban a
választások lebonyolítására, az eredmény megállapítására egy eseti 5 fıs
Szavazatszámláló Bizottság kerüljön létrehozásra úgy, hogy abba a FIDESZ-KDNP, a
Jobbik és az MSZP, mint a megyei közgyőlésben mandátumot szerzett jelölı
szervezetek javasoljanak elnököt és tagokat.
A mandátumok aránya alapján a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt részérıl 1 fı elnök és 2 fı tag, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom részérıl 1 fı tag és a Magyar Szocialista Párt részérıl
1 fı tag delegálására kerül sor.
Kolenkó Gábor korelnök: A határozatnak megfelelıen a FIDESZ-KDNP részérıl egy
elnökre és két tagra kérem a javaslat megtételét. Dr. Csiba Gábor képviselı úr tessék.
Dr. Csiba Gábor, a közgyőlés tagja: Tisztelt Korelnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! A
FIDESZ-KDNP részérıl elnöknek javaslom Török Dezsı urat, tagnak Vitális Istvánt,
illetve Tóth Gábort.
Kolenkó Gábor korelnök: A JOBBIK részérıl egy tagra kérném a javaslat megtételét.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetıje: Tisztelt Korelnök Úr! A JOBBIK részérıl
Pasztorniczky Istvánt javaslom tagnak.
Kolenkó Gábor korelnök: Az MSZP részérıl egy tagra kérném a javaslat megtételét.
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Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Tisztelt Korelnök Úr! Az MSZP részérıl
Vécsi Istvánt javasoljuk.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm szépen a javaslatokat, megkérdezem, hogy
van-e más javaslat a Szavazatszámláló Bizottság összetételére? Megállapítom, hogy
nincs. Mielıtt sor kerülne a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztására, a jelölteknek nyilatkozni kell, hogy a bizottságba való jelölésüket
elfogadják-e. Tájékoztatom képviselıtársaimat arról, hogy az önkormányzati törvény
12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján zárt ülést kell tartani a választás esetében
akkor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Tájékoztatom a
képviselı-testületet arról is, hogy az önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése
alapján a képviselıtestület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen
érint. A képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett
képviselı kezdeményezésére vagy bármely más képviselı javaslatára a képviselıtestület dönt. Lehetıség van arra is, hogy a képviselı bejelentse a személyes
érintettségét és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nem vesz részt a szavazásban,
illetve a döntéshozatalban. Az elızetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a jelöltek
érintettségük ellenére vegyenek részt a szavazásban. Az elızıek értelmében azonban
meg fogom kérdezni a jelölteket, hogy a jelölésüket elfogadják-e és megválasztásuk
nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e, illetıleg személyes érintettségük miatt a
döntéshozatalban részt kívánnak-e venni?
Megkérem Török Dezsıt, Szavazatszámláló Bizottsági elnök-jelöltet, szíveskedjék
nyilatkozni, hogy elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e megválasztása nyilvános
tárgyalásához, a döntéshozatalban részt kíván-e venni.
Török Dezsı, SZSZB elnök-jelölt: Köszönöm a szót Korelnök Úr! A jelölést
elfogadom és részt kívánok venni a döntés folyamatban.
Kolenkó Gábor korelnök: Nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul? Igen. Köszönöm.
Megkérem Tóth Gábort, Szavazatszámláló Bizottsági tag-jelöltet, hogy mindhárom
kérdésben szíveskedjék nyilatkozni.
Tóth Gábor, SZSZB tag-jelölt: Igen, elfogadom a jelölést és hozzájárulok a nyilvános
tárgyaláshoz. Személyes érintettségemet bejelentem, de a döntéshozatalban részt
kívánok venni.
Kolenkó Gábor korelnök: Megkérem Vitális Istvánt, Szavazatszámláló Bizottsági
tag-jelöltet, hogy mindhárom kérdésben szíveskedjék nyilatkozni.
Vitális István, SZSZB tag-jelölt: Igen, elfogadom a jelölést, hozzájárulok a nyílt
tárgyaláshoz és személyes érintettségem ellenére részt kívánok venni a szavazásban.
Kolenkó Gábor korelnök: Megkérem Pasztorniczky Istvánt, Szavazatszámláló
Bizottsági tag-jelöltet, hogy mindhárom kérdésben szíveskedjék nyilatkozni.
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Pasztorniczky István, SZSZB tag-jelölt: Elfogadom a jelölést, részt kívánok venni a
szavazásban és hozzájárulok a nyílt tárgyaláshoz.
Kolenkó Gábor korelnök: Megkérem Vécsi Istvánt, Szavazatszámláló Bizottsági tagjelöltet, hogy mindhárom kérdésben szíveskedjék nyilatkozni.
Vécsi István, SZSZB tag-jelölt: Mindhárom kérdésre igen a válaszom.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének és tagjainak javasoltak elfogadták a jelölést, hozzájárultak a
nyilvános ülés tartásához megválasztásukkal kapcsolatban és úgy nyilatkoztak, hogy
részt kívánnak venni a döntéshozatalban. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a
képviselık közül kizárási javaslatot tenni? Tájékoztatom a közgyőlést, hogy a kizárt
képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, ezért a jelöltek a
döntéshozatalban részt fognak venni, szavazni fognak. A Szavazatszámláló
Bizottságba javasolt személyek megválasztására ügyrendi javaslatom van: Javaslom,
hogy együttesen kerüljön sor a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak a
megválasztására, a szavazásra. Az ügyrendi javaslat elfogadásához egyszerő többség, a
jelenlevı képviselık több mint felének igen szavazata szükséges. Az ügyrendi
javaslatról az SZMSZ 20. § (5) bekezdése szerint a közgyőlés vita nélkül dönt.
Kérem a jelenlévıket szíveskedjenek az ügyrendi javaslatról szavazni.
Az ügyrendi javaslatra vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
106/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai megválasztásának módja

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elfogadja az ügyrendi javaslatot és a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására együttesen kerül
sor.
Kolenkó Gábor korelnök: Kérem szíveskedjenek szavazni a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. A Szavazatszámláló Bizottság
megválasztásához egyszerő többség szükséges.
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A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 30 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
107/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Szavazatszámláló Bizottság
elnökének:

Török Dezsı urat,

tagjainak:

Pasztorniczky István urat,
Tóth Gábor urat,
Vitális István urat és
Vécsi István urat

- megyei közgyőlési tagokat - megválasztja.

Kolenkó Gábor korelnök: Javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy térjünk át a
megyei közgyőlés elnökének megválasztására, illetve az azt megelızı jelölési
eljárásra.
A megyei közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata 10. § (3)-(4)
bekezdése szerint a közgyőlés elnökének személyére a képviselık tehetnek javaslatot
nyílt eljárásban. Elnök-jelölt az lehet, akit a jelenlevı képviselık 25%-a jelöltnek
ajánl. Kérem a Tisztelt Közgyőlés tagjait tegyenek javaslatot a közgyőlés elnökének
jelölésére. Török Dezsı úr tessék.
Török Dezsı, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetıje: A magam és a FIDESZ frakció
nevében jelölöm a Megyei Közgyőlés elnökévé Dr. Mengyi Rolandot, listavezetınket.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm a javaslatot. Felteszem a kérdést, hogy van-e
más javaslat a megyei közgyőlés elnöki tisztségére. Megállapítom, hogy nincs.
Mielıtt sor kerülne a választásra, az elnök-jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a jelölést
elfogadja-e. Az önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést
kell tartani választási ügyekben akkor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele. Ezért, megkérdezem Dr. Mengyi Roland elnök-jelöltet, hogy elfogadja-e
a jelölést és hozzájárul-e a nyilvános tárgyalásához?
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Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés tagja, elnök-jelölt nyilatkozata: Köszönöm a jelölést.
A nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulok, illetve a megbízást, a jelölést elfogadom.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm. Megállapítom, hogy Dr. Mengyi Roland
elnök-jelölt a jelölést elfogadta és hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz. Kérem arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az önkormányzati törvény 33/A. § szerint van-e olyan
tisztsége, mely összeférhetetlen a megyei közgyőlés elnöki megbízatással, illetve
megválasztása esetén az összeférhetetlenségi okot megszüntetné-e a törvényben
meghatározott idın belül?
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés tagja, elnök-jelölt nyilatkozata: Tisztelt Korelnök
Úr! Tisztelt Közgyőlés! Nyilatkozom, hogy nincs olyan tisztségem, amely
összeférhetetlen lenne az elnöki feladatok ellátásával.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy az
önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A képviselı köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselı
kezdeményezésére vagy bármely más képviselı javaslatára a képviselıtestület dönt.
Lehetıség van arra is, hogy a képviselı bejelentse a személyes érintettségét és
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy nem vesz részt a szavazásban, illetve a
döntéshozatalban. Kérem Dr. Mengyi Roland elnök-jelölt nyilatkozatát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés tagja, elnök-jelölt nyilatkozata: Tisztelt Korelnök
Úr! Tisztelt Közgyőlés! A személyes érintettségemet bejelentem, de a
döntéshozatalban részt kívánok venni.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm a nyilatkozatot. Megkérdezem, hogy kíván-e
valaki a képviselık közül kizárási javaslatot tenni? Tájékoztatom a közgyőlést, hogy a
kizárt képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, a közgyőlés elnök-jelöltje a
döntéshozatalban részt fog venni, szavazni fog.
Jelenléti szavazást kérek. Kérem szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
A jelenlétre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
30 fı adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
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A jelenlévı közgyőlési tagok 25 %-ának alakulása:
30 fı

25%

7,5 fı

∼

8 fı

29 fı

25%

7,25 fı

∼

8 fı

28 fı

25%

7 fı

∼

7 fı

27 fı

25%

6,75 fı

∼

7 fı

26 fı

25%

6,5 fı

∼

7 fı

25 fı

25%

6,25 fı

∼

7 fı

24 fı

25%

6 fı

∼

6 fı

Kolenkó Gábor korelnök: Kérem, szavazzunk arról hogy Dr. Mengyi Roland
elnök-jelölt legyen.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
108/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökének jelölése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Dr. Mengyi Roland közgyőlési tagot a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökének jelöli.
Kolenkó Gábor korelnök: Titkos szavazás következik. A közgyőlés elnökének
megválasztásához minısített többség, vagyis a megválasztott képviselık több mint
felének igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak arról, hogy Dr. Mengyi Roland
elnök-jelölt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Elnöke legyen.
Titkos szavazás.
Kolenkó Gábor korelnök: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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Török Dezsı, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyőlés! Bejelentem a
döntést. Az elızı szavazás az arról szólt, hogy a 25%-os támogatottsága meg van az
elnök-jelöltnek. A szavazás értelmében 23 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlése elfogadta, hogy Dr. Mengyi Roland
legyen a következı ciklusban a Megyei Közgyőlés elnöke. Köszönöm szépen.
Gratulálok megválasztásához.
Kolenkó Gábor korelnök: A Szavazatszámláló Bizottság által megállapított és
ismertetett eredmény alapján kihirdetem a közgyőlés határozatát:
109/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökének megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés - titkos szavazással - a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyőlés elnökének
Dr. Mengyi Roland közgyőlési tagot
megbízatásának idıtartamára megválasztja.

Kolenkó Gábor korelnök: Tisztelt Közgyőlés! A közgyőlés megválasztott elnökének,
Dr. Mengyi Roland úrnak gratulálok és felkérem, hogy a közgyőlés elıtt tegye le az
esküt. Az eskü szövege megegyezik a közgyőlési tagok által letett eskü szövegével.
Kérem a jelenlévıket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Kérem, Dr.
Mengyi Rolandot, hogy az eskütételhez szíveskedjen az emelvény elé kifáradni és az
eskü szövegét utánam mondani.
„Én, Dr. Mengyi Roland esküszöm, /
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; /
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; /
a tudomásomra jutott titkot megırzöm; /
az elnöki tisztségembıl eredı feladataimat /
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlıdésének elımozdítása /
és az Alkotmány érvényesülése érdekében /
lelkiismeretesen teljesítem. /
Isten engem úgy segéljen!”

Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm szépen, szíveskedjenek helyet foglalni. Kérem
Dr. Mengyi Rolandot, a közgyőlés elnökét, hogy az emelvényen foglalja el a helyét.
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A Harmadik napirendi pont következı részében a közgyőlés elnöke illetményének
megállapítására kerül sor.
Megkérem a közgyőlés elnökét, hogy a napirend tárgyalásával kapcsolatban személyes
érintettségére tekintettel szíveskedjen nyilatkozni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Tisztelt Korelnök Úr! A személyes
érintettségemre tekintettel nyilatkozom, hogy érintett vagyok a döntéshozatalban, de
szavazni kívánok.
Kolenkó Gábor korelnök: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a
képviselık közül kizárási javaslatot tenni? Tájékoztatom a közgyőlést, hogy a kizárt
képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, a közgyőlés elnöke a
döntéshozatalban részt fog venni, szavazni fog.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében a
képviselı testület a közgyőlés elnöke illetményérıl alakuló ülésén, illetıleg a
megválasztását követı elsı ülésen dönt. A közgyőlés elnöke illetményét a
köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §
(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az elızı törvény 3. § (2)
bekezdésben meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerően kell
megállapítani. A megyei önkormányzat esetén a szorzószám: 14,0-15,0. Az
illetményalap 2008. január 1-jétıl 38.650 forint. A hivatkozott törvényi elıírások
értelmében az illetmény legmagasabb összege: 38.650,- x 15,0 =579.750,- Ft lehet. Az
illetményt egyszerő többséggel hozott határozatban, összegszerően kell megállapítani.
Javaslom, hogy a közgyőlés elnökének illetményét 579.750,- Ft összegben állapítsa
meg a közgyőlés a mai napjától kezdıdıen. Kérdezem, hogy a közgyőlés más tagjának
van-e egyéb javaslata? Megállapítom, hogy nincs. Szavazásra teszem fel a javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerő többség szükséges. Kérem szavazzunk arról, hogy
Dr. Mengyi Rolandnak, a közgyőlés elnökének illetményét a közgyőlés 579.750,Ft/hó bruttó összegben állapítsa meg a mai naptól kezdıdıen.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
110/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnöke
illetményének megállapítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Dr. Mengyi Rolandnak, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökének illetményét
bruttó 579.750,- Ft/hó
összegben
állapítja meg 2010. november 5. napjától.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Kolenkó Gábor korelnök: A közgyőlés elnöke költségátalányának megállapítására
kerül sor.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése értelmében
választása szerint költségátalány illeti meg a polgármestert. A költségátalány mértéke
- a képviselı-testület döntése alapján - a polgármester illetménye 20-30%-ának
megfelelı összeg. A Közgyőlés Elnöke nyilatkozott arról, hogy költségátalányt
igényel. Javaslom, hogy a Közgyőlés a Közgyőlés Elnökének a mai naptól illetménye
30%-ának megfelelı mértékő, azaz 173.925,- Ft összegő költségátalányt állapítson
meg. Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel?
Megállapítom, hogy nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy Dr. Mengyi Rolandnak, a
Közgyőlés Elnökének költségátalánya mértékét illetménye 30 %-ának megfelelı
bruttó 173.925,-Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyőlés a mai naptól.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
111/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Dr. Mengyi Rolandot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnökét
megilletı költségátalány mértékének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
Dr. Mengyi Roland,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnöke költségátalányának mértékét
2010. november 5. napjától illetménye 30 %-ának megfelelı bruttó 173.925,- Ft/hó
összegben határozza meg.
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Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Kolenkó Gábor korelnök: Tisztelt Közgyőlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyőlés a jogszabályok értelmében megalakult. Korelnöki megbízatásomat
teljesítettem, ezért ezennel átadom az ülés vezetését a közgyőlés megválasztott
elnökének. Elnök úrnak további erıt, egészséget kívánok és ismételten gratulálok
megválasztásához.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Tisztelt Alakuló Közgyőlés! Immár, mint a
közgyőlés megválasztott elnöke köszönöm az eddigi munkájukat, illetve köszönöm a
Korelnök úrnak az eddigi munkáját. Átvéve a közgyőlés vezetését javaslom, hogy
folytassuk a munkát a negyedik napirendi ponttal, amely nem volna más, mint az
elnöki programbeszéd, illetve az elnöki beszéd, elıterjesztıként pedig a közgyőlés új
elnöke.

Negyedik napirend: Elnöki program ismertetése
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt
Képviselıtársaim! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Elıször is engedjék meg,
hogy megköszönjem Önöknek a bizalmat, amelyet megszavaztak számomra.
Gratulálok a képviselıtársaimnak is, akik tagjai lesznek a most alakuló
közgyőlésünknek, ám részeseivé válnak egy nagyon nehéz, ám nagyszerő feladatnak
is. Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy tiszteletben tartom a másként,
illetve tartózkodással voksolók véleményét is, bízva abban, hogy a megyéért végzett
munkában az ı támogatásukra is számíthatok. Tudniuk kell, hogy a Megyei Közgyőlés
elnökeként nem a jobb, vagy a bal oldali szavazókért fogok dolgozni, hanem
mindenkor a megye érdekeit fogom a közgyőlésben és munkám során minden esetben
képviselni. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak elıdömnek, Dr. Ódor Ferenc
Elnök úrnak, aki olyan politikai viszonyok között kellett, hogy helytálljon, amelyek
egyik legfıbb és legfontosabb célja volt a megyék és az önkormányzatok
ellehetetlenítése.
Tisztelt Közgyőlés! Ebbıl a nehéz helyzetbıl, az elmúlt idıszakban folyt kivéreztetés
helyzetébıl indulunk és itt kell elmondanom, hogy a ránk váró feladatokban nem
ismerek tétovázást, halogatást, mellébeszélést. Biztosak lehetnek abban, hogy az
elkövetkezendı években is ugyanúgy fogok dolgozni, amint eddigi életem során
bármikor tisztességgel és következetesen a legjobb tudásom szerint.
Tisztelt Közgyőlés! Munkánk során egy percre sem felejthetjük el, hogy azért vagyunk
itt, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei emberek hisznek bennünk, és
szavazatainkkal ránk bízták a településüket és így részben a saját sorsukat is. Mert, bár
igaz, hogy minden ember önmagáért felelıs, ha a boldogulásról van szó, de a kedvezı
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környezetet mi teremthetjük meg hozzá. Ehhez pedig most minden adott. Végre nem
ellenzéki szerepben toporgunk. A polgári kormány, a kormánypárti vezetéső megye és
megyeszékely példátlan lehetıségeket hordoz magában, amelyekkel kötelességünk
élni, és amelyek egyértelmő pozitív változásokat jelenthetnek, jelenteni fognak az itt
élı emberek számára. Legfontosabb feladatunk Borsod-Abaúj-Zemplén megye
felzárkóztatása, gazdasági fejlıdésének elindítása és a rendteremtés. Ma, ha
megkérdeznek valakit az ország négy sarkában, elıbb jut eszébe megyénkrıl a
munkanélküliség, a szegénység, a bőnözés, mint az itt rejlı, a megyénkben rejlı
lehetıségek és értékek. Mondjuk ki bátran, leírtak bennünket az elmúlt nyolc évben.
És ha ez még nem lett volna elég, évrıl-évre árvizek mossák el egyébként is nehéz
sorban lévı településeinket. Ránk vár a feladat, hogy a rólunk szóló sötét képet
színesre fessük, színesre, pirosra, fehérre és zöldre.
Tisztelt Képviselıtársaim! Az itt élı emberek Miskolctól Répáshutáig, Putnoktól
Szerencsig mind összetartoznak, egységet képviselnek. Azt az egységet, amely az
államalapítás után született és túlélte a történelem gyakran vészterhes idıszakait.
Olyan örökséget kaptunk itt élı elıdeinktıl, amit kötelességünk ırizni és ápolni. Bár
az elmúlt években ahhoz szokhattunk, hogy a megye intézményeit a kormányzat nem
vette komolyan és mindent megtett az elsorvasztásukért, mi bebizonyítjuk, hogy a
megye ma is fenntartható, mőködıképes rendszer, amely keretet ad a benne élıknek.
Az értékteremtés a fejekben kezdıdik el. Majd a gondolat és a szándék közös akarattal
és tettekkel válik valós eredménnyé. Ha mi nem hiszünk a saját sikerességünkben, nem
hiszünk magunkban, akkor azt sem remélhetjük, hogy bárki hihet bennünk. Szeretném
elérni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek büszkék legyenek végre arra, hogy
ideszülettek és hogy elhiggyék, lehet itt is boldogulni. De a büszkeségbıl még nem
lehet megélni, attól még nem kerül kenyér a családok számára, a családok asztalára.
Keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy megváltozzon a megítélésünk,
megváltozzanak a lehetıségeink. Kevés, ha csak én akarom a változást és az is kevés,
ha csak az itt ülı képviselık akarják, mert tudom, hogy mindannyian akarják.
Mindenkinek hozzá kell tennie a legjobb tudása szerint. Tudom, hogy a térségben élık
tehetséges, szorgalmas emberek, akikkel együtt sikerrel formálhatjuk a megyénk
arculatát. Ezek az emberek joggal várják el, hogy legyen biztonságos munkájuk,
amelybıl eltarthatják a családjaikat és önmagukat, hogy biztonságban tudhassák az
értékeiket, hogy a gyermekeik színvonalas intézményekben tanulhassanak, vagy
megfelelı egészségügyi ellátásban részesülhessenek. Ezek a célkitőzések a polgári
kormány törekvései között is a legfontosabb helyen szerepeltek. Erıs kormányzati
támogatással és határozott lépésekkel mindent megteszünk azért, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye megítélése megváltozzon. Munkám során számítok az
ötletgazdag helyiek, a civilek, az egyházak, a vállalkozók, a vidéki gazdálkodók
támogató közremőködésére.
Tisztelt Közgyőlés! Végre egy oldalon áll a megye és Miskolc város vezetése. Az
elıttünk álló feladatok megvalósításában számíthatok a polgármester úrral való
eszmecserére, partnerségre. Biztos vagyok benne, hogy együtt tudunk gondolkodni,
együtt tudunk mőködni, legyen szó gazdasági, egészségügyi, oktatási, szociális, vagy
kulturális kérdésekrıl. Igyekszem jó kapcsolatot kialakítani a megye intézményeinek
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vezetıivel, a civil szervezetek képviselıivel, a már korábban említett gazdákkal,
vállalkozókkal, mert csak széleskörő összefogás lehet a siker alapja.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Képviselıtársaim! Sok munka vár ránk. Hosszú évek
elmaradásait, hiányosságait nem lehet egyetlen hónap, de még egyetlen év alatt sem
bepótolni. Bizonyára találkozunk majd nehézségekkel is. Megyénk egyik legnagyobb
szülöttje, a tettekben lendületes Szemere Bertalan írta Kossuth Lajosnak 1848-ban egy
sokkal nehezebb feladat kihívása elıtt állva, egyik fontos szerepet betöltı társára
utalva: „Még készülget, elsiklott az alkalom üstöke, helyzetünk, bár a mi tavaszi
forradalmunk kevésbé vérzivataros idıben történt, csöppet sem könnyő, nem
engedhetjük meg magunknak, hogy az alkalom üstöke tovatőnı apró pont legyen mire
eszmélünk”. Engem a jövıbe vetett bizalom tölt el ma, amikor itt állok Önökkel együtt
a ránk váró feladatok kapujában. Képviselıtársaim és a közgyőlés munkájához sok
sikert kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Ötödik napirend: 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
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Az elıterjesztés a meghívóval kiküldésre
került, amelyhez elıterjesztıi módosító indítványt terjesztek elı az alábbiak szerint:
A megyei közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2008.
(VII. 7.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 11. §-a a
következıképpen módosul:
„11. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
kihirdetéssel egyidejőleg alkalmazni kell.”
Kérem a közgyőlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Kovács János fıjegyzı: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! A JOBBIK frakció
szóbeli bejelentése alapján tudom azt, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzathoz
módosító indítványt kívánnak tenni, illetve az MSZP frakciótól szintén megkaptam
egy olyan sort, amelyik módosító indítványokat tartalmaz. A JOBBIK frakció
képviselıjének felajánlottam azt a lehetıséget, hogy a mai alakuló ülési munkát ne
tegyük bonyolultabbá és ne nehezítsük azzal, hogy már érdeminek tekinthetı, tehát
nem az alakuló ülés érdekében történı módosításokat vezessünk át az SZMSZ-en.
Annál is inkább, mert szándékaink szerint a következı rendes ülésre az SZMSZ teljes
áttekintését meg kívánjuk tenni és módosító javaslatokat kívánunk megfogalmazni.
Azonban erre az elmúlt három napban mindössze 24 órája volt a hivatalnak és
jómagamnak arra, hogy az SZMSZ módosításait átvezessük. Nem volt lehetıségünk,
hogy egy teljes körő áttekintést végezzünk. Ha a JOBBIK frakció ezt a javaslatomat
elfogadta, hogy ha az MSZP frakció is elfogadja, akkor egyszerőbb a munkánk, hogy
ha nem, akkor kicsit nehezebb a feladatunk. Hangsúlyozom, hogy terveink szerint az
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SZMSZ teljes módosítását a 25-én tervezett közgyőlésre kívánjuk beterjeszteni.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Két normál hozzászólást látok a monitoron.
Elsıként Vécsi István úr MSZP frakcióból.
Vécsi István, a közgyőlés tagja: Köszönöm szépen a szót Elnök Úr! Tisztelt
Közgyőlés! Hallva fıjegyzı úrnak a javaslatát, így az egyéni módosító indítványomtól
elállok és a következı közgyőlésen fogom ezt megtenni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Kormos Dénes frakcióvezetı úr, MSZP.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetıje: Köszönöm szépen Elnök Úr! Fıjegyzı Úr,
Tisztelt Közgyőlés! Valóban rövid idı állt rendelkezésre az új módosított SZMSZ
megtárgyalására. Nyilvánvalóan azért tettük meg az észrevételeinket, mert vannak
olyan pontok, fejezetek benne, amelyek a késıbbi mőködés szempontjából fontosak
lehetnek. Képviselıcsoportunknak nem szándéka megnehezíteni az alakuló ülésnek a
munkáját, az a fontos, hogy a közgyőlés minél elıbb elkezdje a munkát. Egyetértünk
fıjegyzı úr azon javaslatával, hogy a következı ülésre kerüljön újra vissza az SZMSZ
módosítás azzal a kiegészítéssel, hogy a beterjesztés elıtt a frakciókkal érdemi
egyeztetés történjen, mert lehet, hogy még egyszerőbben meg tudunk oldani néhány
kérdést. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Miklós Árpád frakcióvezetı úr.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetıje: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! A
fıjegyzı úrral való elızetes megbeszélés alapján mi is elállunk a módosító
indítványtól, hogy gördülékenyen menjen a munka, hiszen, ahogy megbeszéltük akkor
lesz még erre alkalom. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm szépen. Elıterjesztıi módosító
indítványunk van a rendelet kihirdetését illetıen. A JOBBIK, illetve az MSZP frakció
elállt a módosító indítványoktól, ahogy hallhatták. Kérem a közgyőlés tagjait,
szíveskedjenek szavazni az elıterjesztıi módosítással együtt a rendelet-tervezet
elfogadásáról, amelyhez minısített többség szükséges.

A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minısített többség
szabályai
szerint
az
elıterjesztıi
módosítással együtt a rendelet-tervezetet
elfogadta, s megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
15/2010. (XI. 05) önkormányzati rendelete
a Megyei Közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2008. (VII. 7.) számú rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Megyei Közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 15/2009. (IX.15.) számú rendelettel módosított 12/2008. (VII. 7.)
számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja:
1. §
/Általános rendelkezések/
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A megyei közgyőlés tagjainak száma: 30 fı”

2. §
/A közgyőlés mőködése/
A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) A megyei közgyőlés a megyei közgyőlés elnökének javaslatára titkos
szavazással, minısített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A megyei
közgyőlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. A megyei
közgyőlés alelnökének megbízatása megszőnik a megyei közgyőlés új elnökének
megválasztásával, valamint ha a megyei közgyőlés az elnök javaslatára titkos
szavazással, minısített többséggel megbízását visszavonja. Azon megyei közgyőlési
alelnök, akit nem a megyei közgyőlés tagjai közül választottak, nem tagja a megyei
közgyőlésnek, a megyei közgyőlés elnökét, mint a testület elnökét nem
helyettesítheti, a megyei közgyőlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem a
megyei közgyőlés tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a megyei
közgyőlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az alelnökök létszámára, személyére, valamint arra, hogy megbízatásukat
fıállásban, vagy társadalmi megbízatásban lássák-e el, a közgyőlés elnöke tesz
javaslatot.”

24

3. §

/A közgyőlési tag jogai és kötelezettségei/
A Rendelet 33. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„A közgyőlés tagjai sorából a megyei közgyőlés elnökének javaslatára megyei
tanácsnokokat választhat. ”

4. §
/A képviselıcsoportok/
(1) A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az ugyanazon párthoz, vagy társadalmi szervezethez tartozó, illetve közös

listáról bejutott megyei közgyőlési tagok tevékenységük összehangolására
képviselıcsoportot (frakciót) hozhatnak létre, ha létszámuk eléri a 6 fıt.”
(2) A Rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az ugyanazon párthoz, vagy társadalmi szervezethez tartozó képviselık csak
egy képviselıcsoportot alakíthatnak. A képviselı csak egy képviselıcsoportnak
lehet tagja. Amennyiben a képviselı önként, vagy a frakciójából történı kizárás
eredményeként elhagyja az eredetileg bejelentett frakcióját, további egy évig nem
lehet más képviselıcsoport tagja, illetve az ilyen irányú bejelentése a Közgyőlés
irányába csak a bejelentéstıl számított egy év eltelte után válik hatályossá.”

5. §
A Rendelet 35. § (1) bekezdés elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A képviselıcsoportok vezetıi megbízatásuk idıtartama alatt:”

6. §
A Rendelet 36. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
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„(1) Megszőnik a képviselıcsoport, ha tagjainak száma 6 fı alá csökken, vagy ha a
képviselıcsoport azt kimondja.”
7. §
/A megyei önkormányzat szervei/
A Rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„A közgyőlés elnöke feladatkörét, hatáskörét és hatósági jogkörét törvény, vagy
törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet, illetve a közgyőlés rendelete
állapítja meg.”
8. §

A Rendelet 40. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„A közgyőlés az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnökö(ke)t
választ.”
9. §
/A megyei közgyőlés bizottságai/
(1) A Rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A közgyőlés az alábbi bizottságokat hozza létre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Egészségügyi Bizottság
Kisebbségi Bizottság
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság”

(2) Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A bizottság elnökét, alelnökét (alelnökeit) a közgyőlés választja.”
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10. §
(1) A Rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontjában „az illetékes államigazgatási hivatal
vezetıjének indítványára” szövegrész helyébe „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetıje indítványára” szöveg lép.
(2) A Rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontjában a „az Észak-magyarországi Regionális
Államigazgatási
Hivatal,
valamint
az
Észak-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal Miskolci Kirendeltsége kirendeltség vezetıjét” szövegrész
helyébe „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjét,”
(3) A Rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontjában „az Észak-magyarországi Regionális
Államigazgatási
Hivatal,
valamint
az
Észak-magyarországi
Regionális
Államigazgatási Hivatal Miskolci Kirendeltségének képviselıje” szövegrész helyébe
„a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal képviselıje” szöveg lép.
(4) A Rendelet 3. sz. mellékletének 1) pontja i) alpontjában az „Észak-magyarországi
Regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közigazgatási Hivatal” szöveg lép.
(5) A Rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
(6) A Rendelet 1. sz. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
11. §

E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
kihirdetéssel egyidejőleg alkalmazni kell.
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1. melléklet
„1.sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságainak
alapvetı feladatai

A bizottságok fıbb feladatai:
„A bizottság - a feladatkörében - elıkészíti a képviselı-testület döntéseit, szervezi és
ellenırzi a döntések végrehajtását. A képviselı-testület határozza meg azokat az
elıterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely elıterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselı-testületnek.” (Ötv. 23. § (1)).
„A bizottság a feladatkörében ellenırzi a képviselı-testület hivatalának a képviselıtestület döntéseinek az elıkészítésére, illetıleg végrehajtására irányuló munkáját…”
(Ötv. 27. §).
A költségvetési koncepció összeállításához valamennyi bizottság véleményt ad és
azokat a koncepcióhoz kell csatolni.

1./ Egészségügyi Bizottság
a) részt vesz a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó járó- és fekvıbeteg
szakellátást érintı célok és feladatok meghatározásában;
b) részt vesz a megyei önkormányzat egészségügyi intézményeit érintı feladatok
meghatározásában és ellenırzi azok végrehajtását;
c) figyelemmel kíséri a lakosság életkörülményeit, egészségügyi helyzetét, az ellátó
hálózat alakulását, a jellemzı feszültségek mérséklésére javaslatokat dolgoz ki
a megyében.

2./ Kisebbségi Bizottság
a) figyelemmel kíséri a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek
életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományaik
ápolását, értékeik megırzését és gyarapítását;
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b) részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintı oktatási, mővelıdési,
közgyőjteményi feladatok ellátásában, figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
c) támogatja a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi önkormányzatainak, megyei
szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek jogi,
gazdálkodási, mőködési problémáikat.

3./ Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
a) részt vesz a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó közmővelıdési,
közgyőjteményi, tudományos és mővészeti tevékenységgel kapcsolatos célok és
feladatok meghatározásában;
b) közremőködik a megyei közgyőjteményi intézmények, közmővelıdési
tevékenységet ellátó intézet feladatait meghatározó tervek kidolgozásában,
ellenırzi végrehajtásukat és elfogadja munkatervüket, beszámolójukat;
c) részt vesz a megyei közmővelıdési és könyvtári szolgáltatások, a regionális és
kistérségi mővelıdési feladatok végrehajtásának elıkészítésében és
koordinálásában;
d) elısegíti a megye bel- és külföldi idegenforgalmi stratégiájának érvényesülését;
a megyei önkormányzat idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési feladatainak
végrehajtását és közremőködik a bel- és külföldi idegenforgalmi kapcsolatok
alakításában;
e) értékeli a megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatainak gazdasági
társaság által történı ellátását, megtárgyalja a társaság idegenforgalmi
tevékenységérıl szóló éves beszámolót, szükség szerint javaslatot tesz az
idegenforgalmi feladat ellátásával kapcsolatban;
f) a közmővelıdési tevékenység elısegítése és fejlesztése érdekében kapcsolatot
tart a civil szervezetekkel.

4./ Oktatási és Sport Bizottság
a) részt vesz a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó oktatási tevékenységgel,
az ifjúsággal, valamint a testneveléssel és a sporttal kapcsolatos célok és
feladatok meghatározásában;
b) közremőködik a megyei fenntartású közoktatási intézmények feladatait
meghatározó tervek kidolgozásában és ellenırzi végrehajtásukat;
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c) részt vesz a megyei pedagógiai szolgáltatások és a kistérségi jellegő oktatási
feladatok végrehajtásának elıkészítésében és koordinálásában;
d) segíti a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.
Vizsgálja ezek megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezıket;
e) részt vesz a megyei testnevelési- és sport szervezési feladatok ellátásában.

5./ Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
1)
a) véleményt alkot az egész költségvetési koncepcióról;
b) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit;
c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt elıidézı okokat;
d) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti
a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését;
e) vizsgálati megállapításait a képviselı-testülettel haladéktalanul közli. Ha a
képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek;
f) javaslatot tesz a közgyőlésnek az elnök illetményének emelésére,
g) együttmőködést alakít ki a megye gazdasági szereplıivel;
h) segíti a területi gazdaságszervezést; részt vesz a megyei önkormányzat területi
gazdaságpolitikájának kidolgozásában; a kistérségi fejlesztések, valamint a
térség fejlesztését közvetlenül befolyásoló üzleti vállalkozások elıkészítésében;
a nemzetközi alapok térségi igénybevételének szervezésében;
i) részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatásainak elemzésében;
j) figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak
kialakítását és felhasználását;
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k) együttmőködik az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal,
illetve az Észak-magyarországi Regionális Képzı Központtal;
l) közremőködik az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alapelveinek
kidolgozásában és a vagyon hasznosítására vonatkozó összefoglaló javaslatok
elıkészítésében;
m) segíti a gazdasági kamarákkal, más gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel
és gazdasági, vállalkozásfejlesztı szervezetekkel való együttmőködést;
n) figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat gazdasági társaságokban lévı
befektetéseinek, illetve a többségi megyei tulajdonú gazdasági társaságok
tevékenységének, feladatellátásának, gazdasági eredményeinek alakulását.
o) Figyelemmel
kíséri
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési és beszerzési
eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet.
p) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait;
q) véleményezi a megye területfejlesztési koncepcióját, középtávú programját,
valamint a regionális operatív programokat és akcióterveket;
r) véleményezi a megye területére, vagy egy térségére készített területrendezési
terveket;
s) koordinálja a megye több települési önkormányzatát érintı térségi feladatokat;
t) együttmőködik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes
bizottságaival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása, illetve a
területfejlesztési tervek koordinálása területén;
u) közremőködik az épített és természeti környezet védelmével, a térségi terület
rendezésével kapcsolatos feladatok összehangolásában;
v) figyelemmel kíséri a vízellátás, csatornázás és egyéb mőszaki infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó megyei komplex tervek végrehajtását;
2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vonatkozásában
- a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása,
- intézményvezetıi pályázatok meghirdetése a közgyőlés nevében, a feltételek
meghatározása és a beérkezett pályázatok elızetes véleményezése.
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3) A helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése, az
adópolitikai irányelvek kialakítása a kizárólagos képviselı-testületi hatáskörök
kivételével.
4) Véleményezi az önkormányzati érdekeltségő gazdasági szervezetek mőködését,
pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az
önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az
önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban.
5) Véleményezi a mőszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggı
elképzeléseket.
6)

Véleményezi a bizottságok közötti esetleges vitákat.

7.)

Véleményezi az önkormányzatnál, az intézményeinél az éves költségvetési
javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

8.)

Véleményezi környezetberuházásokat.

9.)

Véleményezi a szervezeti és hatásköri kérdéseket.

10.) Elızetesen véleményezi a
összefüggı elıterjesztéseket.

és

természetvédelmi

közgyőlés

szempontból

munkáltatói

(személyi)

a

kiemelt

döntéseivel

11.) Véleményt nyilváníthat az önkormányzat tulajdonát érintı bármilyen ügyben.
12.) Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévı értékpapírok és más
gazdasági érdekeltségek kezelésére.
13.) Javaslatot tesz az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok
vagyongazdálkodási, szervezeti-mőködési, módszertani és informatikai
feltételeinek javítására, fejlesztésére.
14.) Javaslatot tesz a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználására;
15.) Javaslatot tesz a közgyőlés elnöke és alelnöke(ei) jutalmazására és annak
mértékére.
16.) Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére.
17.) Javaslatot tesz a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.
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18.) Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot
tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdeményez.
19.) Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel
kapcsolatos kezdeményezéseket.
20.) Az önkormányzat részvételével mőködı többszemélyes gazdasági társaságokkal
kapcsolatos ügyekben javaslatot tesz a közgyőlésnek tulajdonosi álláspont
kialakítására;
21.) Javaslatot tesz – a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig – a feladat-és
hatáskörébe tartozó döntések elıkészítéséhez és végrehajtásához szükséges
esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedı tanácsadási tevékenység
ellátására és egyéb tevékenység díjazására, társadalmi (civil) szervezetek
támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támogatások elszámolásának elfogadására.

6./ Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
a) részt vesz a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátást, és szakosított szociális ellátást érintı célok és feladatok
meghatározásában, megvalósulásuk ellenırzésében;
b) részt vesz a megyében mőködı szakosított szociális szolgáltatások területi
összehangolásában;
c) figyelemmel kíséri megyénkben a gyermekvédelmi szakellátás és a szakosított
szociális ellátás jellemzıinek alakulását, közremőködik az ellátás fejlesztésével
kapcsolatos feladatok kidolgozásában.

7./

Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
a) közremőködik az önkormányzati munkaterv elıkészítésében, az SZMSZ és az
önkormányzati mőködés összhangjának megteremtésében, illetve véleményezi
az ezekkel kapcsolatos elıterjesztéseket;
b) figyelemmel kíséri a Szervezeti és Mőködési Szabályzat rendelkezéseinek
hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.
c) lefolytatja a titkos szavazást - amennyiben az hagyományos módon
történik - és megállapítja annak eredményét;
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d) véleményez és javaslatot tesz önkormányzati
amennyiben az közgyőlési hatáskört érint

fegyelmi

eljárásokban,

e) eljár és állást foglal önkormányzati összeférhetetlenségi ügyben
f) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos törvényi feladatokat.”
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2. melléklet
„2. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke

„A képviselı-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését
felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg
bizottságának.” (Ötv. 23. § (2) bekezdés).

I. Egészségügyi Bizottság
1.) Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérséklésérıl, elengedésérıl
(1991. évi XX. törvény 133. §. b.) pont).
2.) Pályázatot hirdet a közgyőlés nevében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában mőködı egészségügyi intézmények intézményvezetıi
álláshelyek betöltésére (1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdés és 1992. évi
XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdés).
3.) Az intézményvezetıi pályázatok véleményezésére felkéri és összehívja az elıkészítı
bizottságot (356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés).
4.) Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egészségügyi
intézmények hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának,
nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjérıl, valamint a megállapított
térítési díj mérséklésérıl, illetve elengedésérıl szóló szabályzatát (284/1997. (XII.
23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés).
5.) Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában lévı egészségügyi intézmények
szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét (1997. évi CLIV. törvény 155. §
(1) bekezdés d.); szakmai programját (43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A. §
(3) bekezdés).

II. Kisebbségi Bizottság
1.) Dönt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat éves költségvetésérıl szóló
rendeletben a belsı szakfeladaton kisebbségi célok támogatására rendelkezésre
álló pénzeszközök felhasználásáról a közösségi célú alapítványi forrás átadása
kivételével.
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2.) Javaslatot tesz a Közgyőlésnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
éves költségvetésérıl szóló rendeletben a belsı szakfeladaton kisebbségi célok
támogatására rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására a közösségi célú
alapítványok, közalapítványok által kérelmezett közösségi forrás átadására.

III. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
1.) Jóváhagyja:
a.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Szervezet beszámolóját és
munkatervét (1991. évi XX. törvény 113. §), szervezeti és mőködési
szabályzatát; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatervét,
beszámolóját (1991. évi XX. törvény 116. §), szervezeti és mőködési
szabályzatát;
b.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatervét, beszámolóját (1991.
évi XX. törvény 116. §);
c.) a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Szervezeti és Mőködési szabályzatát,
beszámolóját és éves munkatervét és a könyvtárhasználati szabályzatát (1997.
évi CXL. törvény 68. § a.) –b.) pont);
d.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közmővelıdési Intézet használati, valamint szervezeti és mőködési
szabályzatát, éves munkatervét és beszámolóját (1997. évi CXL. törvény 78. §
(5) bekezdés a.) és b.) pont).
2.) Pályázatot hirdet a közgyőlés nevében a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı közgyőjteményi intézmények, a közmővelıdési tevékenységet ellátó intézet
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.
§ (4) bekezdés). Felkéri a pályázatot véleményezı szakmai-szakértı bizottság
tagjait, és összehívja a bizottságot (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6)
bekezdés).
3.) Dönt a Mecénás pályázatra kiírt, a megye kulturális életének fejlesztésével, a
mővelıdı közösségek, csoportok, alkotómőhelyek, egyesületek, szövetségek,
intézmények, iskolai, gyermek és ifjúsági közösségek, egyének szakmai-tartalmi
tevékenységének segítésével és ösztönzésével kapcsolatos pályázatokról 1 millió
forint értékhatárig, a közösségi célú alapítványi forrás átadása kivételével.
4.) Javaslatot tesz a közgyőlésnek a kulturális jellegő Mecénás Pályázatok
támogatására rendelkezésre álló – közösségi célú alapítványok, közalapítványok
által kérelmezett – közösségi forrás átadására.

IV. Oktatási és Sport Bizottság
1.)

Jóváhagyja
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a.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát (1993. évi
LXXIX. törvény – továbbiakban: Kt. – 40. § (3) bekezdés, 102. § (2) bekezdés
f) pont), nevelési, illetve pedagógiai programját (Kt. 102. § (2) bekezdés f)
pont), minıségirányítási programját (Kt. 40. § (10) bekezdés, 102. § (2)
bekezdés f) pont) és házirendjét (Kt. 40. § (9) bekezdés, 102. § (2) bekezdés f)
pont).
b.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közmővelıdési Intézet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és
Sportintézet szervezeti és mőködési szabályzatát, éves munkatervét.
2.)

Ellenırzi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
mőködı közoktatási intézményekben a szakmai munka eredményességét, a
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset
megelızése érdekében tett intézkedéseket (Kt. 102. § (2) bekezdés d) pont).

3.)

Értékeli a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka
eredményességét (Kt. 102. § (2) bekezdés g.) pont).

4.)

Kijelölheti a fenntartó képviselıjét a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı nevelési-oktatási intézmények iskolaszékeibe (Kt. 60. § (3) bekezdés a.)
pont).
Pályázatot hirdet a közgyőlés nevében a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı nevelési-oktatási és sportintézmények magasabb vezetıi állásainak
betöltésére, és véleményezi a benyújtott pályázatokat (Kt. 18. § (8) bekezdés és
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdés).

5.)

6.)

Dönt
a.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı,
az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, engedélyezi a
maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok
(csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát, ha az nem jelent
költségnövekedést és nem jár együtt az intézmény jellegének,
alapfunkciójának megváltozásával, továbbá engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést, valamint a szakképzı iskolákban engedélyezett
szakképesítéseken belül - a gazdálkodó szervezetek igényeire alapozva - az
indítható szakképesítéseket. (Kt. törvény 102. § (2) bekezdés b) és c) pont);
b.)

a Mecénás pályázatra kiírt – feladatköréhez kapcsolódó – pályázatokról 1
millió Ft értékhatárig, a közösségi célú alapítványi forrás átadása kivételével;

37

c.)

a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak
megoldását segítı – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal
évente kötött együttmőködési megállapodásban rögzített - éves központi
költségvetési sporttámogatás konkrét elosztásáról.

7.)

Javaslatot tesz a közgyőlés elnökének a megyei önkormányzat éves
költségvetésérıl szóló rendeletében a belsı szakfeladaton meghatározott
sporttámogatás konkrét felosztására.

8.)

Javaslatot tesz a közgyőlésnek a feladatköréhez kapcsolódó Mecénás pályázatok
támogatására rendelkezésre álló – közösségi célú alapítványok, közalapítványok
által benyújtott – közösségi forrás átadására.

V. Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
1) A polgári és közigazgatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az önkormányzat, mint
fél bíróság, hatóság stb. elıtti eljárásjogi részvételével összefüggésben az eljárás
indítása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében;
2)
Saját döntésével megindított vizsgálatával ellenırizheti az önkormányzat
gazdálkodásának törvényességét.
3) Közbeszerzési és beszerzési ügyekben dönt az eljárás eredményének
megállapításáról; Közbeszerzési és beszerzési ügyekben, amennyiben a közbeszerzési
értékhatár miatt az indokolt, a közgyőlés elnökének javaslata alapján dönt a külsıs
közbeszerzési tanácsadó (HKT, illetve jogosult ügyvédi iroda) beszerzésérıl szóló
eljárás eredményérıl, illetve annak szerzıdésérıl.
4) Dönt a képviselı hiányzásának igazolása, a tiszteletdíj kifizetésének felfüggesztése,
megvonása, illetve újbóli folyósítása érintı ügyekben.
5) 1.000.000,- Ft és 100.000.000,- Ft értékhatár között dönt a megyei önkormányzatot
megilletı behajthatatlan követelésrıl történı lemondás tárgyában (16/2009. (IX.15.)
számú rendelet 15. § (3) bekezdés).
6) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 16/2009. (IX. 15.) sz. rendelet alapján a
korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az alábbiak
szerint:
a.) A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó – tulajdonosi jogokon kívül, a
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tekintetében, a ráépítéshez és a
továbbhasznosításra átengedéshez szükséges tulajdonosi jogok gyakorlása.
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b.) Az 1.000.000,- Ft – 100.000.000,- Ft nettó nyilvántartási értékhatár közötti
ingó vagyontárgy elidegenítése, apportálása, ingyenes használatba adása,
biztosítékul adása, egyéb megterhelése, illetıleg a selejtezéséhez történı
hozzájárulás.
7) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 16/2009. (IX. 15.) sz. rendelet alapján a
vállalkozói vagyon feletti rendelkezési jognak következık szerinti gyakorlása:
a.) Az ingatlan vagyon elidegenítésének engedélyezése 100.000.000,- Ft
nettó nyilvántartási értékhatárig, továbbhasznosításra való átengedés,
ráépítéshez történı hozzájárulás kérdésében való döntés, ingatlan
megterhelése, kivéve a hitelfelvétellel való megterhelést.
b.) 1.000.000,- Ft – 100.000.000,- Ft nettó nyilvántartási értéket meg nem
haladó ingó vagyontárgyak, üzletrészek és részvények elidegenítése,
apportálása, ingyenes használatba és biztosítékul adása.
c.) A földterület 5 éven túli, maximum 99 évre történı bérbeadásának
engedélyezése.
d.) A legalább három alkalommal nyilvánosan és eredménytelenül
meghirdetett 100.000.000,- Ft nettó nyilvántartási értéket meg nem
haladó ingatlan – minimális vételár megjelölése nélkül történı –
meghirdetésének engedélyezése.
8.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat éves költségvetésérıl szóló
rendeletben elıirt területfejlesztési feladatra rendelkezésére álló pénzeszközök
felhasználási módjának meghatározása, a közösségi célú alapítványi forrás átadása
kivételével.
9.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat éves költségvetésérıl szóló
rendeletben elıirt környezetvédelmi feladatra rendelkezésére álló pénzeszközök
felhasználási módjának meghatározása; a kiírt pályázatok véleményezése és döntés
elfogadásukról 1.000.000,- Ft értékhatárig, a közösségi célú alapítványi forrás
átadása kivételével.
10) A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
hatáskörébe tartozik továbbá:
a) Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezés joga, a közgyőlés, illetve a
megyei közgyőlés elnöke kizárólagos hatáskörébe tartozó rendelkezési jogokat
kivéve, a tulajdonosi jogok gyakorlása, továbbá a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a ráépítéshez, bontáshoz és a
továbbhasznosításra átengedéshez szükséges tulajdonosi jogok gyakorlása,
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b) Az 1 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár közötti ingó vagyontárgy
elidegenítése, apportálása, ingyenes használatba adása, biztosítékul adása,
egyéb megterhelése, illetıleg a selejtezéséhez történı hozzájárulás,
c) Az Önkormányzat behajthatatlan követelésérıl lemondás kérdésében történı
döntés 1 millió Ft és 100 millió Ft közötti értékhatár esetén.
d) az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintı perbeli vagy peren kívüli
egyezség, ha a követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség
(teher) 1 millió Ft – 100 millió Ft közötti érték (összeg),

11.) A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
különös hatásköre:
Két Közgyőlés közötti idıszakban sürgıs esetben, illetıleg igazgatási szünet alatt
sürgıs esetben, önkormányzati érdekbıl a Közgyőlés Elnöke kezdeményezésére
gyakorolja a Közgyőlés összes át nem ruházott, de átruházható azon hatáskörét,
amelyek nem minısülnek kizárólagos Közgyőlési hatáskörnek. Ezen hatáskörök
érdemi gyakorlásáról a Közgyőlést tájékoztatni kell.
VI. Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
1.)

Pályázatot hirdet a közgyőlés nevében a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı szociális és gyermekvédelmi intézmények intézményvezetıi álláshelyének
betöltésére (1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdés).

2.)

Meghatározza a megyei önkormányzat éves költségvetésérıl szóló rendeletében a
belsı szakfeladatok körében a szociális célok, feladatok támogatására
elkülönített pénzeszközök felhasználási módját, és – a közösségi célú alapítványi
forrás átadása kivételével – dönt a támogatások biztosításáról.

3.)

Javaslatot tesz a Közgyőlés felé az alapítványoknak, közalapítványoknak a
szakterületeivel összefüggésben nyújtandó támogatásokra.

4.)

Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı szakosított szociális
intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját, valamint
házirendjét (1993. évi III. törvény – továbbiakban: Szt. - 92/B. § (1) bekezdés c.)
pont).

5.)

Ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a megyei önkormányzat
fenntartásában mőködı szociális intézmények szakmai munkájának
eredményességét (Szt. 92/B. § (1) bekezdés d.) pont).
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6.)

Meghatározza az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
érdekvédelmét szolgáló fórum /érdekképviseleti fórum/ megalakításának és
tevékenységének szabályait (Szt. 99. §).

7.)

Jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenységet ellátó intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát,
szakmai programját (1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 104. § (1)
bekezdés d.) pont).

8.)

Meghatározza a gyermekvédelmi szakellátásban részesülık érdekvédelmét
szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és mőködésének szabályait
(Gyvt. 35. § (1) bekezdés).

9.)

Ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a megyei önkormányzat
fenntartásában lévı gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények szakmai
munkájának eredményességét, a szakmai programok végrehajtását (Gyvt. 104. §
(1) bekezdés e.) pont).

VII. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
1.)

Tanulmányi ösztöndíj-szerzıdések módosítása, illetve felbontása, az ágazatilag
érintett bizottság véleményének figyelembe vételével.

2.)

Ha a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása az 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 26. § (4) bekezdésében meghatározott okból
megszőnt, helyébe a póttag lép. Póttag hiányában a bizottság új tagot választ (Ve.
27. § (1) bekezdés).

3.)

Kivizsgálja a megyei közgyőlés tisztségviselıi, illetve a megyei önkormányzati
képviselık esetében az összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezést (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdés).

4.)

Nyilvántartja, vizsgálja és ellenırzi a megyei közgyőlés tisztségviselıi és a
megyei önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatait.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén az eljárás
eredményérıl a soron következı ülésen tájékoztatja a képviselı-testületet (2000.
évi XCVI. törvény 10/A § (3)-(4) bekezdés).

A bizottság e feladatkörében:
a.)

Igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételérıl.
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b.)

Nyilvántartást vezet a tisztségviselık, önkormányzati képviselık (a
továbbiakban: önkormányzati képviselık) családi nevének kezdıbetője
szerint, ábécé sorrendben az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az
azokhoz kapcsolódó egyéb iratokról.

c.)

A vagyonnyilatkozatokat névvel ellátott borítékban kell elhelyezni. Az
önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatát nyitott borítékban, a
hozzátartozók vagyonnyilatkozatát lezárt és a bizottság által az átvételkor
lepecsételt borítékban kell tárolni, elkülönített, biztonsági zárral ellátott
lemezszekrényben az önkormányzat hivatala szervezési feladatokat ellátó
szervezeti egységénél. Az önkormányzati képviselı megbízatásának
megszőnését követı 30 napon belül a vagyonnyilatkozatokat vissza kell adni.

d.)

Az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozata - az ellenırzéshez
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. Az önkormányzati
képviselık vagyonnyilatkozatát a bizottság, illetve annak két tagja elıtt bárki
megtekintheti. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatába csak az Ügyrendi és
Jogi Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselı vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos eljárás során.

e.)

A
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
eljárás
lefolytatásának
a
vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye.
Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a
kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a kezdeményezı 15 napon belül nem
tesz eleget a felhívásnak, vagy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a
bizottság errıl tájékoztatja a képviselı-testületet.

f.)

A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén
felhívja az önkormányzati képviselıt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a
kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve amennyiben azt alaposnak tartja,
javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha az önkormányzati
képviselı kijavítja a kifogásolt adatokat, a bizottság nem rendeli el a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Errıl tájékoztatja a képviselıtestületet és a kezdeményezıt.

g.)

Ha az önkormányzati képviselı nem tesz eleget a felhívásnak, illetve a
kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a bizottság elrendeli a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását.

h.)

Az eljárás során a bizottság felhívására az önkormányzati képviselı köteles
saját, illetve a vele közös háztartásban élı házas- vagy élettársának valamint
gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és
érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul,
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokba csak a bizottság tagjai
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tekinthetnek be és azokat az eljárás lezárását követı 8 napon belül törölni
kell.
i.)

Az ellenırzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat
esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új
tényállást, illetve adatokat tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a
bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

j.)

A bizottság eljárására a képviselı-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat
kell megfelelıen alkalmazni (Ötv. 12. § (4)-(5) bekezdés).
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1. számú függelék
„1. sz. függelék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés tagjainak névsora

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)

Aros János
Baricska János Istvánné
Bíró László
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Farkas Félix
Hoczáné Frankó Anna
Holcman László
Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Riz Gábor
Szalai szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter
Tóth Gábor
Török Dezsı
Vadnai Zoltán Géza
Vitális István
Vécsi István”
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Hatodik napirend: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés alelnökeinek
megválasztása és eskütételük, valamint illetményük, tiszteletdíjuk és
költségátalányuk megállapítása
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: A napirend keretében az alelnökök
megválasztására és díjazásuk megállapítására kerül sor.
Az önkormányzati törvény 74. § (1) bekezdése lehetıvé teszi, hogy a megyei
közgyőlés a közgyőlés elnökének javaslatára titkos szavazással, minısített többséggel
egy vagy több alelnököt válasszon. A közgyőlésnek legalább egy alelnököt a saját
tagjai közül kell választania. A közgyőlés az elızı napirendi pont keretében fogadta el
a megyei közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását.
Ennek megfelelıen alelnököket választ a közgyőlés.
Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzati törvény 74. § (1) bekezdésben biztosított
jogkörömben két alelnök személyére teszek javaslatot: a közgyőlés fıállású
(foglalkoztatási jogviszonyban álló) alelnökének javaslom Riz Gábor urat, közgyőlési
tagunkat, illetve a közgyőlés társadalmi megbizatású alelnökének pedig Csiger Lajos
közgyőlési tagot javaslom. Megkérdezem, hogy a jelöltek elfogadják-e az alelnöki
jelölést és hozzájárulnak-e a nyilvános tárgyaláshoz? Kérem az arra vonatkozó
nyilatkozatukat is, hogy az önkormányzati törvény 33/A. § szerint van-e olyan
tisztségük, amely összeférhetetlen a megyei közgyőlés alelnöki megbízatással, illetve
megválasztásuk esetén az összeférhetetlenségi okot megszüntetik-e a törvényben
meghatározott határidın belül? Riz Gábor alelnök-jelölt úr.
Riz Gábor közgyőlési tag, fıállású alelnök-jelölt nyilatkozata: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Jelölésemre vonatkozóan összeférhetetlenség
nem áll fenn, a jelölést köszönettel elfogadom és hozzájárulok a nyilvános üléshez és a
szavazásban részt veszek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Csiger Lajos alelnök-jelölt úr.
Csiger Lajos közgyőlési tag, társadalmi megbizatású alelnök-jelölt nyilatkozata:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! A jelölésemet köszönettel elfogadom,
összeférhetetlenség a jelöléssel kapcsolatosan nem áll fenn, és az érintettségemet
bejelentem és részt kívánok venni a szavazásban.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy Riz
Gábor és Csiger Lajos alelnök-jelöltek a jelölést elfogadták, hozzájárultak a nyilvános
tárgyaláshoz és összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtették. Emlékeztetem a
közgyőlést, hogy az önkormányzati törvény személyes érintettséggel kapcsolatos, a
döntéshozatalból történı kizárásra vonatkozó rendelkezéseire, amelyek a mai napon a
választások során már több esetben idézésre kerültek. Kérem az alelnök-jelölt urakat,
hogy erre vonatkozóan is szíveskedjenek nyilatkozni.
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Riz Gábor közgyőlési tag, fıállású alelnök-jelölt nyilatkozata: Érintett vagyok, de a
szavazásban részt kívánok venni. Köszönöm.
Csiger Lajos közgyőlési tag, társadalmi megbizatású alelnök-jelölt nyilatkozata:
Elnök Úr! Én is nyilatkozom, hogy érintett vagyok, és a szavazásban részt kívánok
venni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm a nyilatkozatokat. Megállapítom,
hogy az alelnök-jelöltek a döntéshozatalban részt kívánnak venni. Megkérdezem, hogy
kíván-e valaki a képviselık közül kizárási javaslatot tenni? Tájékoztatom a közgyőlést,
hogy a kizárt képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell
tekinteni. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, az alelnök-jelöltek a
személyüket érintı döntéshozatalban részt fognak venni, és szavaznak.
Titkos szavazás következik. A közgyőlés alelnökeinek megválasztásához minısített
többség, vagyis a megválasztott képviselık több mint felének igen szavazata
szükséges. Kérem, szavazzanak arról, hogy Riz Gábor alelnök-jelölt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés fıállású alelnöke legyen.
Titkos szavazás.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Török Dezsı, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt
Közgyőlés! A kijelzın látható módon Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyőlése 28
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - elfogadta, hogy Riz Gábor
Megyei Közgyőlésünk alelnöke legyen. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság által
megállapított és ismertetett eredmény alapján kihirdetem a közgyőlés határozatát:
112/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés fıállású (foglalkoztatási
jogviszonyban álló) alelnökének megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés - titkos szavazással - a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyőlés fıállású (foglalkoztatási jogviszonyban álló)
alelnökének
Riz Gábor közgyőlési tagot
megbízatásának idıtartamára megválasztja.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Kérem, szavazzanak arról, hogy Csiger
Lajos alelnök-jelölt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés társadalmi
megbizatású alelnöke legyen.
Titkos szavazás.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm, felkérem ismét a
Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Török Dezsı, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés! A szavazatszámláló gép szerint 23 igen, 2 nem és 4 tartózkodás
mellett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés alelnökévé választotta Csiger
Lajost.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság által
megállapított és ismertetett eredmény alapján kihirdetem a közgyőlés határozatát:
113/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású
alelnökének megválasztása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés - titkos szavazással - a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnökének
Csiger Lajos közgyőlési tagot
megbízatásának idıtartamára megválasztja.
Tisztelt Közgyőlés! A közgyőlés megválasztott alelnökeinek ismét gratulálok, és
felkérem ıket, hogy a közgyőlés elıtt tegyenek esküt. Az eskü szövege megegyezik a
közgyőlési tagok és a közgyőlés elnöke által tett eskü szövegével. Kérem a
jelenlévıket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni. Kérem az alelnök
urakat, hogy az eskütétel céljából az emelvény elé szíveskedjenek kifáradni és az eskü
szövegét utánam mondani.
„Én, Riz Gábor, Csiger Lajos esküszöm, /
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; /
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; /
a tudomásomra jutott titkot megırzöm; /
az alelnöki tisztségembıl eredı feladataimat /
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlıdésének elımozdítása /
és az Alkotmány érvényesülése érdekében /
lelkiismeretesen teljesítem. /
Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm szépen. Megkérem az alelnök
urakat, hogy a gratulációk fogadása után foglaljanak helyet az emelvényen.
Tisztelt Közgyőlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend keretén belül kerül sor az
alelnökök illetményeinek és költségátalányának megállapítására is.
A korábban többször idézett és hivatkozott 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) vonatkozik
az alelnökök illetményének, tiszteletdíjának és költségátalányának a megállapítására, a
már részletezettekhez képest az alábbi eltérésekkel:
A hivatkozott törvény 3. § (5) bekezdése szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnök illetményét úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a közgyőlés elnökének
illetményét. A társadalmi megbízatású alelnök tekintetében a hivatkozott törvény 4. §
(1)-(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja
nem érheti el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A fıállású és a
társadalmi megbízatású alelnök illetményét illetve tiszteletdíját is összegszerően kell
megállapítani. A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját a köztisztviselıkre
érvényes illetményalap és a törvényben meghatározott szorzószám figyelembe
vételével kell megállapítani. A megyei önkormányzat esetében alkalmazható
szorzószám 4,5-6,5. A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja tehát 38.650,- Ft
illetményalap, illetve 6,5-es szorzószám alkalmazásával havi bruttó 251.225,- Ft
összegnél kevesebb lehet. A Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a
költségátalány mértéke alelnök esetében - a képviselı-testület döntése alapján - az
illetménye 10-20 %-ának megfelelı összeg.
Az önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése alapján a képviselı-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A képviselı bejelenheti
a személyi érintettséget, s nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy nem vesz részt a
szavazásban, illetve részt vesz a szavazásban, illetve a döntéshozatalban. Kérem az
alelnök urakat e tárgyban szíveskedjenek nyilatkozni, a személyes érintettségüket
bejelenteni, illetve a döntéshozatalban való részvételükrıl nyilatkozni. Csiger alelnök
úr.
Csiger Lajos, társadalmi megbizatású alelnök: Elnök Úr! A személyes érintettségemet
bejelentem, a szavazásban részt kívánok venni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Riz alelnök úr.
Riz Gábor fıállású alelnök: Elnök Úr! A személyes érintettségemet bejelentem, részt
kívánok venni a szavazásban.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy
valaki a képviselık közül kíván-e kizárási javaslatot tenni? Tájékoztatom a közgyőlést,
hogy a kizárt képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell
tekinteni. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, az alelnökök a
személyüket érintı döntésben részt kívánnak venni és szavazni fognak. Javaslom,
hogy Riz Gábor fıállású (foglalkoztatási jogviszonyban álló) alelnök illetményét
bruttó 574.400,- Ft/hó összegben állapítsa meg a testület a mai naptól. Javaslom, hogy
Csiger Lajos társadalmi megbizatású alelnök tiszteletdíját bruttó 251.000,- Ft/hó
összegben állapítsa meg a testület a mai naptól. Mielıtt azonban szavazásra tenném fel
külön-külön a javaslatokat tisztelettel megkérdezem, hogy van-e az elhangzottakkal
összefüggésben a közgyőlés tagjainak egyéb javaslata vagy észrevétele?
Megállapítom, hogy nincs. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség, a
jelenlevı képviselık több mint felének az igen szavazata szükséges. Kérem a tisztelt
Közgyőlést, hogy szavazzunk arról, hogy Riz Gábor fıállású alelnök illetményét
bruttó 574.400,-Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyőlés a mai naptól.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
114/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
(foglalkoztatási jogviszonyban álló) alelnöke illetményének megállapítása

fıállású

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Riz Gábornak, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyőlés fıállású (foglalkoztatási jogviszonyban álló) alelnökének
illetményét
bruttó 574.400,- Ft/hó
összegben
állapítja meg 2010. november 5. napjától.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal
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Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Kérem a tisztelt Közgyőlést szavazzunk
arról, hogy Csiger Lajos társadalmi megbizatású alelnök illetményét bruttó 251.000,Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyőlés a mai naptól.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
115/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

Tárgy: Csiger Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés társadalmi
megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés Csiger Lajosnak, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját
bruttó 251.000,- Ft/hó
összegben
állapítja meg 2010. november 5. napjától.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Javaslom, hogy a Közgyőlés a közgyőlés
alelnökeinek a mai naptól illetményük 20%-ának megfelelı mértékő költségátalányt
állapítson meg, amely a fıállású alelnök esetében 114.880,-Ft/hó összeget, a
társadalmi megbizatású alelnök esetében 50.200,- Ft/hó összeget jelent. Kérdezem,
hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdés, vagy vélemény? Megállapítom, hogy
nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy Riz Gábor fıállású foglalkoztatási
jogviszonyban lévı alelnök költségátalánya mértékét illetménye 20 %-ának megfelelı
bruttó 114.880,-Ft/hó összegben állapítsa meg a közgyőlés a mai naptól.
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A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
116/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Riz Gábort, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés fıállású
(foglalkoztatási jogviszonyban álló) alelnökét megilletı költségátalány mértékének
megállapítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
Riz Gábor,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés fıállású (foglalkoztatási jogviszonyban
álló) alelnöke költségátalányának mértékét 2010. november 5. napjától illetménye
20 %-ának megfelelı bruttó 114.880,- Ft/hó összegben határozza meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Kérem most Tisztelt Képviselıtársaim
szavazzunk arról, hogy Csiger Lajos társadalmi megbizatású alelnök
költségátalányának mértékét illetménye 20 %-ának megfelelı bruttó 50.200,-Ft/hó
összegben állapítsa meg a közgyőlés a mai naptól.
A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
117/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: Csiger Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés társadalmi
megbízatású alelnökét megilletı költségátalány mértékének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
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Csiger Lajos,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke
költségátalányának mértékét 2010. november 5. napjától tiszteletdíja 20 %-ának
megfelelı bruttó 50.200,- Ft/hó összegben határozza meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kovács János fıjegyzı
azonnal

Hetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
bizottságai elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására

Közgyőlés

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Tisztelt Közgyőlés! Az ülés elıtt egy írásos
elıterjesztés került kiosztásra a napirendhez kapcsolódóan. Bejelentem, hogy az
ülésünket megelızıen a bizottsági elnököknek, alelnököknek és tagoknak javasolt
közgyőlési és nem közgyőlési tagok is nyilatkoztak, hogy jelölésüket elfogadják,
vállalják a megbízatást, hozzájárulnak a nyilvános tárgyalás bonyolításához. A nem
közgyőlési tagok is tettek összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Tájékoztatom a
közgyőlést, hogy az elızetes egyeztetések során a bizottsági elnököknek, alelnököknek
és tagoknak javasolt személyek bejelentették személyes érintettségüket, de úgy
nyilatkoztak, hogy részt kívánnak venni a szavazásban az ıket érintı
döntéshozatalban. Mielıtt szavazásra tenném fel külön a javaslatot, kérdezem, hogy
van-e észrevétel, vagy javaslat? Török Dezsı frakcióvezetı úr.
Török Dezsı, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetıje: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt
Megyei Közgyőlés! Miután közgyőlésünk alelnökké választotta Csiger Lajost és a
kiosztott dokumentumokban még az szerepel, hogy Csiger Lajos két bizottságnak a
belsı tagja, mint közgyőlési tag, ezért a FIDESZ-KDNP frakció nevében módosító
javaslatom van. A módosító javaslat ennek a két helynek a feltöltésérıl szól. Egész
pontosan a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságba Kolenkó Gábort jelöljük Csiger
Lajos helyett, a Kisebbségi Bizottságba pedig Budai Erzsébetet. Kérem errıl a
módosítással együtt szavaztasson Elnök úr.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm szépen. Ugyanehhez a napirendi
ponthoz egy elıterjesztıi módosító javaslatom is van, amely adminisztratív javítást
jelent. Az Önök számára eljuttatott javaslat sajnálatos módon elírásokat tartalmaz a
nevek tekintetében, amely azt jelenti, hogy az Oktatási és Sport Bizottság tagjai között
Egyed Zsolt neve került feltüntetésre, amely Egyed Zsoltné. A Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság tagjai
tekintetében Orosz Lászlóné került feltüntetésre Orosz Lajosné helyett. Az érintett
tagoktól ezúton elnézést kérünk. Kérem, hogy elıterjesztıi módosításként az
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elıterjesztéssel egyidıben errıl történı szavazás során ezt fogadják el, illetve most
külön szavazzunk Török Dezsı frakcióvezetı úr módosító indítványáról.

A FIDESZ-KDNP frakció módosító indítványára vonatkozó közgyőlési szavazás
eredménye:
A közgyőlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
FIDESZ-KDNP
frakció
módosító
indítványát elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Visszatérve az elıterjesztıi módosító
indítvány során elhangzottakhoz, az észrevétel, javaslat után, a közgyőlés
bizottságaiba javasolt elnökök és tagok megválasztására ügyrendi javaslatom van:
Javaslom, hogy együttesen kerüljön sor a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és
tagjainak megválasztására, és a szavazásra. Az ügyrendi javaslat elfogadásához
egyszerő többség, a jelenlévı képviselık több mint felének igen szavazata szükséges.
Az ügyrendi javaslatról az SZMSZ 20. § (5) bekezdése szerint a közgyőlés vita nélkül
dönt. Kérem a jelenlévıket szíveskedjenek az ügyrendi javaslatról szavazni.

Az ügyrendi javaslatra vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
118/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottsági elnökei, alelnökei és
tagjai megválasztásának módja
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elfogadja az ügyrendi javaslatot és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságai elnökének, alelnökének és
tagjainak megválasztására együttesen kerül sor.

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Folytatva a munkát, javaslatot teszek az
írásos elıterjesztésnek megfelelıen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés
SZMSZ-e szerinti, hét bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására.
Kérem, hogy szavazzunk a javaslatról.
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A napirendre vonatkozó közgyőlési szavazás eredménye:
A közgyőlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fı nem szavazott - a
minısített többség szabályai szerint a
módosításokkal együtt a határozati
javaslatot elfogadta, s meghozta az alábbi
határozatot:
119/2010. (XI. 5.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés bizottságai elnökeinek,
alelnökeinek és tagjainak megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Közgyőlés bizottságai
elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 74. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a Közgyőlés bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és
tagjainak a következı személyeket választja meg:

1) Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztja:
Dr. Csiba Gábor Tamás közgyőlési tagot.
Egészségügyi Bizottság alelnökének megválasztja:
Dr. Sója Szabolcs nem közgyőlési tagot.
Egészségügyi Bizottság tagjainak megválasztja:
1./ Kolenkó Gábor
közgyőlési tagot,
2./ Szalai Szabolcs
közgyőlési tagot,
3./ Tóth Gábor
közgyőlési tagot,
4./ Vitális István
közgyőlési tagot,
5./ Szegedi Judit Katalin
közgyőlési tagot,
6./ Pasztorniczky István
közgyőlési tagot,
7./ Szitka Péter
közgyőlési tagot,
8./ Lukács András
közgyőlési tagot,
9./ Fazekas Zoltán
nem közgyőlési tagot,
10./ Kiss András
nem közgyőlési tagot,
11./ Dobóné Koncz Judit
nem közgyőlési tagot,
12./ Tarnavölgyi László
nem közgyőlési tagot,
13./ Körmöci Attila
nem közgyőlési tagot,
14./ Dr. Koleszár Lajos
nem közgyőlési tagot,
15./ Pap Zsolt
nem közgyőlési tagot.
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2) Kisebbségi Bizottság elnökének megválasztja:
Farkas Félix közgyőlési tagot.
Kisebbségi Bizottság alelnökének megválasztja:
Vadnai Zoltán Géza közgyőlési tagot.
Kisebbségi Bizottság tagjainak megválasztja:
1./ Budai Erzsébet
közgyőlési tagot,
2./ Kisgergely András
közgyőlési tagot,
3./ Mihályi Helga
közgyőlési tagot,
4./ Berki Elemér
nem közgyőlési tagot,
5./ Kovácsné Király Éva
nem közgyőlési tagot,
6./ Szalóczy Tibor
nem közgyőlési tagot,
7./ Takács László
nem közgyőlési tagot.

3) Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökének megválasztja:
Bíró László közgyőlési tagot.
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság alelnökének megválasztja:
Holcman László közgyőlési tagot.
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak megválasztja:
1./ Budai Erzsébet
közgyőlési tagot,
2./ Kolenkó Gábor
közgyőlési tagot,
3./ Szamosvölgyi Péter
közgyőlési tagot,
4./ Szeles András
közgyőlési tagot,
5./ Csabai Gyula
közgyőlési tagot,
6./ Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna nem közgyőlési tagot,
7./ Tölgyesi Gergely
nem közgyőlési tagot,
8./ Demkó Dóra
nem közgyőlési tagot,
9./ Kocsisné Heiler Éva
nem közgyőlési tagot,
10./ Dóka János
nem közgyőlési tagot.

4) Oktatási és Sport Bizottság elnökének megválasztja:
Szeles András közgyőlési tagot.
Oktatási és Sport Bizottság alelnökének megválasztja:
Budai Erzsébet közgyőlési tagot.
Oktatási és Sport Bizottság tagjainak megválasztja:
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1./ Baricska János Istvánné
2./ Marton Péter
3./ Szamosvölgyi Péter
4./ Hoczáné Frankó Anna
5./ Holcman László
6./ Kormos Dénes
7./ Mihályi Helga
8./ Molnár János
9./ Obbágy Csaba
10./ Farkas Zoltánné
11./ Buda József
12./ Rozgonyi István
13./ Egyed Zsoltné
14./ Jámbor Márk István
15./ Nyeste László

közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot,
nem közgyőlési tagot.

5) Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Bizottság elnökének megválasztja:
Török Dezsı közgyőlési tagot.

Vállalkozási,

Területfejlesztési

Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Bizottság alelnökének megválasztja:
Kolenkó Gábor közgyőlési tagot.

Vállalkozási,

Területfejlesztési

Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Bizottság tagjainak megválasztja:
1./ Aros János
közgyőlési tagot,
2./ Marton Péter
közgyőlési tagot,
3./ Tóth Gábor
közgyőlési tagot,
4./ Pasztorniczky István
közgyőlési tagot,
5./ Bíró László
közgyőlési tagot,
6./ Vécsi István
közgyőlési tagot,
7./ Szitka Péter
közgyőlési tagot,
8./ Negrutz Ágoston Miklós
nem közgyőlési tagot,
9./ Zsigray Árpád
nem közgyőlési tagot,
10./ Bodnár László
nem közgyőlési tagot,
11./ Orosz Lajosné
nem közgyőlési tagot,
12./ Szemenyei Lajos
nem közgyőlési tagot,
13./ Molnár Géza
nem közgyőlési tagot,
14./ Dr. Szakály László István
nem közgyőlési tagot.
15./ Ördög Jakab
nem közgyőlési tagot.

Területfejlesztési
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6) Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökének megválasztja:
Baricska János Istvánné közgyőlési tagot.
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság alelnökének megválasztja:
Szalai Szabolcs közgyőlési tagot.
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjainak megválasztja:
1./ Dr. Csiba Gábor Tamás
közgyőlési tagot,
2./ Vadnai Zoltán Géza
közgyőlési tagot,
3./ Szegedi Judit Katalin
közgyőlési tagot,
4./ Hoczáné Frankó Anna
közgyőlési tagot,
5./ Csabai Gyula
közgyőlési tagot,
6./ Joó József
nem közgyőlési tagot,
7./ Czeglédi Sándor
nem közgyőlési tagot,
8./ Román István József
nem közgyőlési tagot,
9./ Farkasovszki Viktor
nem közgyőlési tagot,
10./ Szokircsák István
nem közgyőlési tagot.

7) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnökének megválasztja:
Lukács András közgyőlési tagot.
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
alelnökének megválasztja:
Vécsi István közgyőlési tagot.
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
tagjainak megválasztja:
1./ Aros János
közgyőlési tagot,
2./ Farkas Félix
közgyőlési tagot,
3./ Török Dezsı
közgyőlési tagot,
4./ Vitális István
közgyőlési tagot,
5./ Kisgergely András
közgyőlési tagot,
6./ Kontra László
nem közgyőlési tagot,
7./ Serfızı Szabolcs
nem közgyőlési tagot,
8./ Panyik József
nem közgyőlési tagot,
9./ Dr. Fábri Zoltán
nem közgyőlési tagot,
10./ Kiss Sándor
nem közgyőlési tagot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a
helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI.
törvény 11. § (1) bekezdése értelmében a közgyőlés bizottságának nem képviselı tagja
a megválasztását követıen köteles esküt tenni a képviselı-testület elıtt.

57

Kérem, hogy az eskütétel idejére valamennyien álljunk fel és a nem közgyőlési
bizottsági tagok a helyükön állva mondják utánam az eskü szövegét.
„Én, …………………………….. (Név) 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!”

Dr. Mengyi Roland, a közgyőlés elnöke: Köszönöm. Minden megválasztott bizottsági
elnöknek, alelnöknek és tagnak gratulálok és az elkövetkezendı idıszakra sikeres
munkát és eredményes tevékenységet kívánok.

Nyolcadik napirend: Egyebek
Tisztelt Alakuló Közgyőlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megköszönöm a mai testületi ülésen való megjelenésüket, az alakuló ülést ezennel
bezárom és meghívom minden kedves résztvevıt, közgyőlési tagot és vendéget az
elıtérben egy baráti koccintásra.
Az ülést ezennel berekesztem.

Dr. Kovács János
fıjegyzı

Kolenkó Gábor
korelnök

Dr. Mengyi Roland
a közgyőlés elnöke

