Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

IV-3091-3/2011.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

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

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

Jelen vannak: meghívottak, vendégek.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és
Területfejlesztési Főosztály vezetője, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda
vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr.
Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző,
Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai
István hangfelvevő.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Meghívott
Vendégek! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés határozatképes, 29 fő van jelen, az ülést megnyitom. Kérem,
szíveskedjenek a szavazógépüket bekapcsolni. Egy gép nincs bekapcsolva, 29 aláírás,
28 bekapcsolt gép. Kérek egy jelenléti szavazást is.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
29 fő adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A napirendünkkel kapcsolatban a kiküldött
meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a mai közgyűlésünk
napirendjére, azzal, hogy javaslom a meghívóban 12. napirendi pontként szereplő
„Javaslat energiatermelő és hasznosító beruházások céljából zártkörűen működő
részvénytársaság alapítására” című előterjesztés ne kerüljön ma napirendre. Kérdezem
a közgyűlés tagjait, hogy egyéb napirendi javaslat van-e? Jelentkezőt nem látok.
Kérem, szíveskedjenek szavazni az előző módosító indítványommal egyben a mai
napirendi javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
35/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28-ai ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:

1.

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjak átadása

2.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok megyei főkapitány

3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szakellátást érintő
együttműködésének megvalósulásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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5.

Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

7.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedések végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó intézkedések
végrehajtásáról, javaslat gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása
alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak
módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2011.

évi

10. Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről, javaslat az aktuális
intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12.

Javaslat Tokaj Város Önkormányzat szakosított szociális feladatainak, valamint
Ózd Város Önkormányzat közoktatási feladatainak átvételére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjára (2011-2014)
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Mezőcsáti Fióklevéltár megszüntetésére és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Levéltár Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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15. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Gál János, a kuratórium elnöke
16. Javaslat a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvételére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
21. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő: Balogh Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága mb. igazgatója
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
helyben központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII.17.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2011.

évi

24. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett nevelésioktatási
intézmények
átszervezésével,
megszüntetésével
kapcsolatos
szakvéleményre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat Domaháza Község Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási
rendszerének átszervezésével kapcsolatos szakvéleményre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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26. Javaslat Sajóbábony Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett
Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos szakvéleményre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
27. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (B. P., Miskolc)
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
29. Egyebek

Első napirend: A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjak
átadása
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Közgyűlés! Köszöntöm a megjelenteket, köszöntök minden közgyűlési tagunkat,
valamint Lajtár József rendőr vezérőrnagy urat, az Országos Rendőr-főkapitányság
gazdasági főigazgatóját, az országos rendőrfőkapitány helyettesét, továbbá
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, a megyei rendőrfőkapitányt, valamint a
megyénk rendőri vezetőit és minden kedves jelenlévő vendéget. Külön tisztelettel
köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon kerül sor a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadására.
Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/1996.
(III. 28.) Kgy. számú rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének,
közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát
végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 17.) határozatával döntött a
Rendőrség Napja - április 24-e - alkalmából e kitüntetésben 2011. évben részesülők
személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor. A
kitüntető díjakat átadja Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjat adományoz Pitkó László rendőr alezredesnek, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetőjének, Vízi Zoltán rendőr századosnak, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Mezőkövesdi
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Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozójának, valamint Szabados
Zsolt rendőr törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Ózdi Rendőrkapitányság Borsodnádasdi Rendőrörs körzeti
megbízottjának.
(Ezt követően sor került a kitüntetettek méltatására, és a díjak átadására.)
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok a jövőben.

Második napirend: Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom
alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztő Dr. Vereckei Csaba rendőr
dandártábornok, megyei főkapitány. Köszöntöm a napirendi ponthoz meghívottakat, a
rendőri vezetőket és felkérem az előterjesztőt, Rendőrfőkapitány urat, amennyiben
szükségesnek látja, előterjesztését szóban kiegészíteni szíveskedjék.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Tisztelt Elnök Úr, Főigazgató Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és
Uraim! Egy rendőr életében évente ugyan ismétlődő, de talán az egyik legjelentősebb
esemény az, amikor az Önök színe elé állunk és beszámolunk, számot adunk az
elvégzett munkáról és az előző esztendő eseményeiről, illetve arról a teljesítményről,
amivel Önök megbíztak minket és amelyet majd az Önök értékítéletétől függően, - de
nagyon bízom benne, - megfelelő színvonalon tudtunk ellátni. Ez nem az egyetlen
esemény, hiszen mint minden évben, az idén is a közgyűlési beszámolót megelőzte a
Megyei Rendőr-főkapitányságon az éves munkaértekezlet, amin természetesen részt
vett az Országos Rendőr-főkapitányság, az elöljáróink értékítéletét és minősítését is
megismerhettük, mivel semmi titkolnivalónk, és most már így utólag azt tudom
mondani, hogy semmi szégyenkeznivalónk nem volt. Természetesen ezen az éves
munkaértekezleten társhatóságok, társszervek vezetői és a Megyei Közgyűlés elnöke is
részt vett, ők is megismerhették ezt az anyagot és ezt a véleményalkotást. Azt tudom
mondani, hogy nem kell szégyenkeznünk a szakmai fórumon elhangzottak miatt és az
objektív számokon, és a mérhető adatokon alapuló értékelésen, hanem büszkeséggel és
szerénytelenség nélkül el tudom mondani, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság 2010. évben számos szempontból és számos aspektusból
tekintve országosan egyedülálló eredményeket tudott felmutatni, illetve összességében
is magasan az országos átlag felett teljesítettünk. Hangsúlyozom, ez szigorúan a
szakmai értékelés. Az, hogy a szakmai megítélésünk és az elöljáróink véleménye ilyen
módon került összegzésre, azt hiszem megnyugtató abból a szempontból, hogy a

7

menedzsment és a szakmai célkitűzések, prioritások abba az irányba mozdulnak el és
abba az irányba mutatnak, amelyek a legfontosabb feladatokat igyekeznek kezelni és a
legfontosabb elvárásoknak igyekszünk mindig megfelelni. Én nem kívánnám sem az
éves munkaértekezlet anyagát, sem pedig az Önökhöz eljuttatott részletes beszámoló
anyagát megismételni, inkább egy picit arról szeretnék beszélni, hogy milyen
erőfeszítések árán, milyen körülmények között és milyen hozzáállással sikerült ezeket
a feladatokat teljesíteni és szerintem ezeket az eredményeket elérni. Kezdeném azzal,
hogy a tavalyi év valamennyiünk életében emlékezetes volt és az is marad, több
szempontból. Először is az árvízi védekezés az a megye teljes rendőri állományát
hihetetlen módon megterhelte, igénybe vette és úgy érzem, hogy a rendőrök, az
irányításom alatt álló szervezet rendőrei, de valamennyi, a megyébe vezényelt rendőr
teljesítette a hivatását, teljesítette a kötelezettségét és példamutató módon helytállt
ebben az időszakban. Eseménymentesen és gyakorlatilag rendőri intézkedés nélkül
rendben lezajlottak az országgyűlési képviselő választások és a helyhatósági
választások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, amely nagyon komoly kihívást és
nagyon sok feladatot jelentett számunkra. Ezzel is kellőképpen meg tudtunk birkózni
és teljesíteni tudtuk a rendeltetésünket. Hadd mondjam azt elöljáróban, hogy nem ez az
egyetlen fórum, ahol számot adunk munkánkról, hiszen a teremben ülő
kapitányságvezetők a Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségében működő helyi
szervek vezetői számos, vagy mondhatnám számtalan alkalommal kapnak felkérést és
teljesítik azt a kötelezettségüket, hogy a képviselő-testületek előtt beszámolnak az
elvégzett munkáról, a közbiztonság helyzetéről jelentést tesznek. Ez a tavalyi évben
103 esetben történt meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, rendkívül nagyszámú
beszámoló volt ez. Mindenütt nagy érdeklődésre és közérdeklődésre tart számot
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez a téma, és ez a 103 alkalom úgy zárult, hogy
mindenütt tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazták és
elfogadták a munkánkról készített beszámolókat. Ennek ellenére, megmondom
őszintén, vizsgadrukkal jöttem ide és van némi feszültség bennem, hiszen itt nem egy
szakmai értékelést és nem egy szakmai fórumnak szóló mérőszámokra alapozható
beszámolót kell tennem, jelentést tennem azoknak, akik a munkánkat irányítják és akik
felé elszámolási kötelezettséggel tartozunk, hanem egy teljesen más hallgatóságnak,
egy más körnek és egy más érdeklődési fajtának kell eleget tennem. Itt Önöket arról
kell tájékoztatnom és arról kell meggyőznöm, hogy az, amit mi tettünk és amit mi
elértünk, az valóban híven tükrözi azt, hogy mi, - én és kollégáim is - a
rendelkezésünkre álló lehetőségek határai között minden eszközt és minden
lehetőséget maximálisan kihasználva a legjobb tudásunk szerint jártunk el a tavalyi
évben. Azt kell mondjam bevezetőként, hogy önmagában a bűnözést tekintve érdemi
változás nem következett be, sem 2010. évben, sem a korábbi években. Az értékelést
azzal tudom kezdeni, mint tavaly, tavalyelőtt és azelőtt, hogy összességében,
volumenében, struktúrájában, szerkezetében, vagy területi megoszlását tekintve a
bűnözés nem változott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Erre lehet azt mondani,
hogy miért nem változott, miért nem lett jobb? De ezt úgyis meg lehet közelíteni, hogy
óriási munka és rengeteg erőfeszítés van abban, hogy az eddigi korábban elért
értékeket meg tudtuk őrizni. Azokat a körülményeket és azokat a feltételeket, amelyek
között élnünk kell és dolgoznunk kell, azokat meg tudtuk őrizni és nagyon komoly
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munkával és rengeteg innovatív, előremutató hozzáállással és kísérlettel sikerült
eljutnunk oda, hogy olyan állapotokat tudtunk megőrizni és olyan állapotokat tudtunk
teremteni, amelyek a korábbi évekhez hasonlóak és amelyek meggyőződésem szerint
élhetőek itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. El kell mondjam, hogy a
bűncselekmények, az ismertté vált bűncselekmények több mint fele továbbra is a
vagyon elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik és ezeknek a
bűncselekményeknek közel a fele, több, mint az egyharmada továbbra is a Miskolci
Rendőrkapitányság területén következett be. Szeretném kiemelni azt, hogy az ismertté
vált bűncselekmények számának regisztrációja során egy közel 10%-os emelkedést
mutatnak a statisztikai adatok, de - ahogy ezt a beszámolóban részleteztük is, - ez
három
rendőrkapitányság
illetékességi
területén
bekövetkezett
sorozat
bűncselekményből származik, annak köszönhetően módosította a statisztikát. Ez egyegy bűncselekmény, csak a sértettek nagy száma miatt a statisztikában ilyen,
nyugodtan mondhatom, talán egy kicsit nem szándékos, de torzulást okozott. Hogy ha
ezt a három bűncselekményt levesszük a statisztikai adatokból, akkor valójában ha
csekély mértékben is, de csökkent a bűncselekmények száma Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ami számomra nagyon fontos és amire nagyon büszke vagyok, hogy a
vagyon elleni bűncselekményeken belül a rablások száma az egynegyedére csökkent,
és ez egy komoly teher, és ez egy komoly kihívás volt a rendőri állomány számára.
Ezek az erőszakos és sokszor közterületen elkövetett bűncselekmények számos
konfliktust és számos országos médiahírt is jelentettek az elmúlt években, a 2010-es
évet megelőző években. Erre kellőképpen reagáltunk és úgy érzem, hogy az
eredménye is megérkezett ennek a reagálásnak, hiszen jelentős mértékben csökkent
ennek a bűncselekményi kategóriának a megjelenése. Tudom, hogy nagyon komoly
figyelmet és komoly félelmet keltenek az emberölések és ezeknek az egyes eseteknek
a bekövetkezése minden esetben megviseli, megrázza a közvéleményt, különösen a
helyi közösséget és azon a területen érintett lakosságot, ahol ez a tragédia
bekövetkezik. Ha objektív módon közelítünk a kérdéshez és a valós állapotokat
akarjuk megnézni, akkor azt tudom mondani, hogy 1998 óta nem volt olyan kevés
emberölés, mint 2010. évben. A 98-as adatokhoz képest egyharmadával csökkent az
emberölések száma és hosszú évek óta, illetve 98-tól folyamatosan csökken ezeknek
az eseteknek a száma. Emberölésből, egyetértek vele, egy eset is sok, egy eset is
megrázza az embert, megrázza a közvéleményt, de az, hogy itt romló tendencia lenne,
vagy ebben a kategóriában kezelhetetlen állapotok következtek volna be, ez semmiféle
konkrét számadattal és semmiféle objektív mérőszámmal nem támasztható alá. Azt
kell mondjam, hogy azokat az eredményeket, amikkel én megpróbáltam egy picit
érzékeltetni, hogy itt igenis nagyon komoly munka folyik, a Megyei Rendőrfőkapitányságon és a megyében rengeteget dolgoznak a rendőrök. Annak
köszönhetjük, hogy egyetlen esélyünk van, - egy picit túlzó módon - és ez az, hogy
előremenekülünk. Nap, mint nap, hétről-hétre, hónapról-hónapra előremenekülünk és
ez azt jelenti, hogy folyamatosan feszegetjük azokat a határokat, amelyek
körülvesznek minket, akár a jogszabályi kereteket nézzük, akár a személyi-tárgyi
feltételeket. Megpróbálunk mindig újabb és eddig még nem alkalmazott praktikákat
bevezetni, ha szükséges jogszabály módosításokat elérni, a meglévő jogszabályokat
olyan esetekre is alkalmazni és kiterjesztőleg értelmezni, amely még a jogállamiság és
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a törvényesség keretei között megoldható, pontosan azért, hogy a lehető legnagyobb
hatékonysággal tudjuk végezni a munkánkat és a legnagyobb megelégedéssel tudjunk
Önöknek számot adni arról, hogy mit is tettünk. Minden lehetséges eszközt
igénybevettünk és igénybe is fogunk venni a jövőben, annak érdekében, hogy a
közrendet és a közbiztonságot fenntartsuk, de ezt mindig szigorúan a törvényesség
határain belül fogjuk tenni és eddig is mindig így tettük, ezeket a határokat soha,
egyetlen alkalommal nem léptük át, és ezt nem is tehetjük meg. Hadd mondjak egy-két
példát arra, hogy mik is azok az újítások, mik is azok a kezdeményezések, amelyek
elsőként sokszor egyedülállóként jelennek meg az országban és más megyék
rendőrsége számára is példát szolgáltathatnak, követendő példát, másrészt pedig, amit
kifejezetten helyi viszonyokra alkalmazva speciálisan a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei helyzetre, annak kezelésére vezettünk be, vagy alakítottunk ki új gyakorlatot.
Oroszlánrészünk volt a szabálysértési törvény módosításában. A kezdeményező
előterjesztés, illetve a törvény szövegben jelenleg megtalálható hatályos szabályozás
számos része a mi javaslatunknak is részét képezte, és tudomásom szerint ennek is
köszönhető az az elmozdulás, ami jelen állapotokat is tükröz. Itt a szabálysértési
őrizetek alkalmazása egyrészt az esetek körét tekintve, másrészt pedig az eljárás alá
vontak körét tekintve több mozgásteret és több intézkedési lehetőséget biztosít
számunkra is és valamennyi rendőr számára. Csakhogy érzékeltessem azt, hogy
milyen nagyságrend ez: az első negyedévben itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
500 főt vettünk őrizetbe, ez egy hihetetlen nagy szám, ez egy átlagos magyar megye
rendőrségi szempontból tekintve egy éves teljesítménye, amit mi itt egy negyedév alatt
teljesítettünk. Véresen komolyan vesszük azokat a feladatokat, amit ránk rónak akár a
jogszabályok, akár a lakosság elvárása, és ezeknek mi mindenben megpróbálunk
megfelelni. Ez az 500-as szám ez egy nagyon szép szám és nagyon jó és büszkék is
lehetünk rá, de azt nem tudom mennyire ismert, hogy ez milyen terheket ró a
rendőrökre és milyen egyéb feladatokkal jár. Ezeket az embereket szállítani, őrizni és
bíróság elé kell állítani. Ehhez nekünk a Miskolci Rendőrkapitányságon a Fogdaőri
Alosztály létszámát meg kellett növelni, hiszen szigorú előírások vannak, hogy milyen
körülmények között, hogyan kell ezeket az embereket őrizni. Ehhez rabszállító autókat
kellett forgalomba állítanunk, hogy a megnövekedett feladatokat el tudjuk látni. A
megyei működési rendszert át kellett alakítanunk, hogy Sátoraljaújhelyi
Kapitányságról a járőrök ne azzal töltsék a szolgálati idejüket, hogy fuvarozzák az
őrizeteseket, hanem megoldottuk logisztikával ezt a feladatot is. Arról nem is beszélek,
hogy az Igazgatásrendészeti Osztálynál egy ügyeleti rendszert kellett kialakítani,
hiszen a bíróság előtt ezekben az eljárásokban a rendőrség által tett feljelentést
képviselni kell, és quasi a tárgyaláson részt kell venni a rendőrnek, úgyhogy ez nagyon
sok időt, energiát és pénzt emésztett fel, amit mi mind saját berkeinken belül, saját
működésünk terhére és a saját állományunk részvételével oldottunk meg. Ezeknek a
szabálysértési értékre elkövetett lopásoknak kétharmada az, ami falopás, fémlopás és
terménylopás. Tehát nem arról szól a dolog, hogy a biztonsági őrök által tetten ért bolti
tolvajokat bevisszük és innentől kezdve a statisztikánk ragyogó, hanem amire ez ki lett
találva és szánva lett, főleg a vidék lakosságának a nyugalmát, kedélyállapotát borzoló
kisebb értékű lopásoknak a kezelésére fordítottuk a fő hangsúlyt, és ennek azt hiszem
meg van az eredménye. Tavaly is jelentettem Önöknek és tájékoztattam Önöket, hogy

10

a kutyás szolgálatunknak a bővítését elkezdtük és gőzerővel halad ez a munka. Ez egy
többlépcsős és több éven átnyúló, átívelő projekt, amelyet töretlen módon folytattunk a
2010-es évben is. Először szolgálati kutyákat vásároltunk és a szolgálati kutyáknak a
kiképzését, a szolgálatra alkalmassá tételét oldottuk meg. Ezzel párhuzamosan a
kutyás rendőreink számát növeltük, betöltöttük az üres beosztásokat, ahol nem volt
ilyen ember, illetve ahol szükséges, ott új státuszokat teremtettünk és megadtuk a
lehetőséget a kapitányságnak, hogy legyenek kutyás rendőreink. Amikor elértük azt,
hogy a kutyás rendőrök levizsgáztak, a kutyák alkalmassá váltak a szolgálatra, akkor
elkezdtük az emelt fővel, vagy emelt számban végrehajtandó kutyás szolgálatot, de itt
sem állt meg a történet, mert egyrészt a szakmai vezetés folyamatosan nyomon kíséri
ennek a szolgálati ágnak a működését, másrészt további feladatokkal szembesültünk,
mert volt már kutyánk, volt már kutyás rendőrünk, de a kezdeti állapotot tekintve nem
volt meggyőző és nem volt elég az intézkedések száma. Amikor ezt megvizsgáltuk
kiderült, hogy van ugyan kutyás rendőr és kutya, de nem mindig azzal mennek
szolgálatba, hiszen ez plussz teher, plussz nyűg és néha komoly ráfordítást igényel a
rendőrtől is, illetve az adott kapitányságtól is. Ezt követően utasítást adtam arra, hogy
akinek kutyája van és aki kutyás rendőr, az csak kutyával mehet szolgálatba, ettől
eltérés csak a kapitányságvezető írásos eseti engedélye alapján történhet meg. Ez
meghozta gyümölcsét, hiszen ugrásszerűen megemelkedtek az intézkedési mutatók és
a szolgálatban teljesített órák. Ehhez képest most a rendészeti szakterület vezetésével
szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a szolgálati kutyát, hiába van jogszabály adta
lehetőség, tavalyi évben talán egyetlen alkalommal sem alkalmaztuk kényszerítő
eszközként. A szolgálati kutya a rendőrségi törvény felhatalmazása alapján
ugyanolyan kényszerítő eszköz, mint a bilincs, a gumibot, vagy na adj’Isten a
gázspray. Újdonság volt a szolgálati kutya, viszonylag újdonság, az, hogy ilyen nagy
számban látnak el szolgálatot és új emberek, az megint egy kicsit ismeretlen terület
volt, és most elkezdtük a kollégáinkat arra felkészíteni, arra trenírozni, hogy igenis
amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, akkor azt a szolgálati kutyát engedjék
el és alkalmazzák kényszerítő eszközként. Azóta már három-négy ilyen eset történt az
idén és minden fórumon, ahova elmegyek, felhívom azoknak a figyelmét, akiknek
erről tájékoztatást adok, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté, hogy aki
ellenszegül a rendőri intézkedésnek, aki jogszabálysértő módon viselkedik és kivonja
magát az intézkedéseink alól, a törvényes feltételek fennállása esetén bizony
alkalmazni fogjuk a szolgálati kutyát, mint kényszerítő eszközt.
Azt hiszem abban mindnyájan egyetértünk, hogy egy büntetés, egy szankció akkor éri
el leginkább a célját, - gondolok itt akár a speciál, akár a generál prevencióra, - hogy
ha időben ez a legközelebb esik ahhoz, amikor valaki elkövette azt a cselekményt,
amivel megsértette a törvényes rendet és a jogszabályokat, ezért kiemelt terület volt és
a vezetői figyelem kiemelten összpontosult a bíróság elé állítások számára, hiszen itt
arról van szó, hogy amikor ismertté válik egy jogsértő cselekmény, amikor ismertté
válik egy bűncselekmény és felderítettük az elkövetőjét és elfogtuk, akkor a lehető
legrövidebb időn belül a bíróság elé állítjuk, ott megállapítják a büntetőjogi
felelősségét és a szankció nagyon rövid időn belül követi a jogsértő magatartást. Ha
megnézzük a statisztikai adatokat, óriási előrelépés, hogy 2010. évben az előző
időszakhoz képest megdupláztuk a bíróság elé állítás számát, és hadd mondjak most
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egy nagyon jellegzetes példát. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon történt az
elmúlt napokban egy csoportos garázdaság, ahol éjjel kettőkor történt a jogsértő
cselekmény, a rendőreim intézkedtek, elfogták mind a négy elkövetőt, és déli 12
órakor már a bíróság szabadságvesztéssel sújtotta őket. Amikor órákon vagy napokon
belül megvan a szankció, az meggyőződésem szerint sokkal hatékonyabban eléri a
célját, minthogyha évek múlva majd pecsétes papírokat kapnak postai úton. Ez
továbbra is kiemelt feladatunk lesz és ezekben az ügyekben minden törvény adta
esetben élünk ezzel a lehetőséggel, sőt azt kell mondjam, hogy megkerestük ez ügyben
a bíróságot, a Megyei Bíróságot, a Megyei Főügyészséget és nem azt mondom, hogy
hosszas győzködés, de komoly szakmai érdekegyeztetést követően jutottunk el arra az
álláspontra, hogy közösen az ő támogatásukkal és segítségükkel, megint csak az
országos gyakorlatot megelőzően, olyan esetekben is alkalmazzuk az őrizetbe vételt,
amire korábban nem nagyon volt példa, csak azért, mert nem nagyon volt rá szükség,
vagy nem igazán akarta sem a nyomozóhatóság, sem az egyéb igazságszolgáltatási
szerv azt a plussz terhet a nyakába venni, ami azzal jár, hogy ilyenkor nagyon szűk,
kötött határidők vannak, és természetesen fogvatartással jár az eljárás. Mi azt a
gyakorlatot vezettük be, hogy amely esetben bíróság elé állításra sor kerülhet, és az
előzetes letartóztatás feltételei nem állnak fenn ugyan, de a bíróság elé állítás céljából
alkalmazhatjuk az őrizetet, azokban az esetekben a kirívó, a közhangulatot negatívan
befolyásoló és az emberek biztonságérzetét romboló cselekménnyel találkozunk és
mondom, hangsúlyozom olyan cselekménnyel, - ami lehet akár egy rokkantkártyával
parkolás, vagy egy buszon egy pofozkodás, - ami nem érné el azt a bűncselekményi
kategóriát, hogy előzetes letartóztatásba kerüljenek ezek az emberek, indokolt esetben
őrizetbe vesszük őket és fogvatartás keretén belül kényszer intézkedés hatálya alatt
várják meg azt, hogy a bíróság elé kerüljenek és napokon belül ítéletet mondjanak a
cselekményük felett. Ez is természetesen plussz terheket ró mind a bűnügyesekre,
mind a fogdai állományra, de ezeket a terheket mi nagyon szívesen vállaljuk, hiszen a
mi munkánk válik ezáltal eredményesebbé és a lakosság biztonsága növekedhet
ezáltal. Hadd mondjam el azt, hogy évek óta értékeli a szakma és az Országos Rendőrfőkapitányság a kiemelt bűncselekmények helyzetét. Az utóbbi öt évben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság mindig az első ötben végzett ebben a
tekintetben a rangsorban és a tavalyi évben is a negyedik helyet szereztük meg. Tehát
a 19 megye, plussz a BRFK tekintetében azt hiszem ezzel sem kell szégyenkezni. A
nyomozati eredményességünk 2008 óta folyamatosan emelkedik. A tavalyi évben
országos szinten harmadik helyet tudtuk prezentálni és ami számomra rendkívül
megnyugtató, hogy ez sem egy egyedi kirívó eset, hanem az elmúlt évek, az elmúlt öt
év általános gyakorlata ez, és egy tartósan és biztosan magas színvonalat tudtunk
produkálni. Hadd mondjam azt, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság minden
évben odaítéli az „Év rendőre” díjat, 45 ezer rendőr közül választja ki azt az ötöt, akik
valamilyen oknál fogva kiemelkedő módon teljesítettek és olyan szolgálatellátást és
olyan példamutató munkavégzést hajtottak végre, ami országosan is vállalhatóvá és
büszkén hirdethetővé tette őket. Soha, egyetlen megyei rendőr-főkapitányság nem
tudta még azt az eredményt elérni, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság, hogy a tavalyi évben negyedik alkalommal zsinórban és mind a négy
kategóriában elnyertük ezt az „Év rendőre” címet és ha információm nem csalnak,
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akkor az idei évben ötödik alkalommal megint csak lesz „Év rendőre” Borsod-AbaújZemplén megyéből. Tehát azt hiszem, hogy kétséget kizáró módon igazolt a szakmai
hozzáállás és a szakmai hozzáértés itt a megyében. A megyében található településeket
három kategóriába soroltuk, veszélyeztetettség szempontjából három kategóriát
állítottunk fel. Ezeket a kategóriákat folyamatosan értékeljük, folyamatosan igazítjuk a
reális képhez, valósághoz és a kategóriába sorolástól függően napi egyszeri rendőri
jelenlét az a minimum, olyan nap nem telhet el, hogy az adott településen a nem
veszélyeztetett kategóriába tartozó településen sem jelenne meg rendőr, de a
legveszélyeztetettebb kategóriákban állandó rendőri jelenlétet tudunk biztosítani.
Ehhez rendkívül sok segítséget kapunk a készenléti rendőrség állományától és nagyon
sok megerősítő erő, több száz fő, több ezer órában vett részt ebben a feladatban a
tavalyi évben. Ez az egyik oldala a megerősítő erőnek, a másik oldala, amit szintén
látniuk kell, hiszen a mi munkánkat értékelik majd, hogy ez milyen plussz terheket ró
az állományra, hiszen ha érkezik egy megerősítő erő és a megerősítő egység rendőre
szolgálatba indul, ahhoz egy helyi rendőrt is adni kell, aki eligazítja, aki a területen
segítséget nyújt neki és aki tudja, hogy hová és milyen feladatra kell érkezni, vagy
menni éppen. Ez odáig terhelte az állományt, hogy bizonyos kapitányságokon az
állománynak a háromnegyed része az év végére elérte azt a túlóra keretet, amit
egyáltalán a munkajogi szabályok lehetővé tesznek. Tehát ezzel csak azt szerettem
volna érzékeltetni, hogy a rendőreink sokszor erőn felül és a fizikai és munkajogi
határok végső keretéig elmenve teljesítenek szolgálatot, látják el hivatásukat és állnak
a rendelkezésükre. Újabb kezdeményezésünk volt a tavalyi évben, ami talán az idei
turisztikai szezonra megvalósul, kezdeményeztük azt, hogy a szlovák-magyar közös
járőrszolgálatot a határsávtól megnövelt távolságban a turisztikailag frekventált
városokra, kapitányságok területére is ki tudjuk terjeszteni. Ebben komoly
előrelépéseket sikerült tennünk és úgy néz ki, hogy a nyári időszakban már
megvalósulhatnak ezek a közös járőrszolgálatok. Ezeknek több szempontból nagy
haszna van, egyrészt a külföldi rendszámú autók ellenőrzés alá vonása és
szankcionálása nagyobb hatékonysággal működhet, másrészt pedig azokban a
városokban, ahol nagyobb számmal jelennek meg, főleg a határközeli helyeknél,
szlovák turisták és szlovák állampolgárok, egy kezelhető, normális mederben tartható
állapotot tudunk fenntartani.
El kell mondanom, - és ezt biztos mindannyian figyelemmel kísérték a sajtóban, hogy a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon nagyobb számban buktak le rendőrök,
akik korrupciós cselekményekkel voltak gyanúsíthatók és úgy néz ki, hogy majd a
bíróság ítélkezik cselekményük fölött. Ezzel nincs mit büszkélkedni, sőt ez aggasztó,
de ennek a háttere nem tudom mennyire ismert Önök előtt, én nem tudom másképp ezt
elmondani, csak úgy, hogy ez egy belső megtisztulás. Számomra rendkívül
megnyugtató, hogy ennek a bűncselekmény sorozatnak a felfedése és az eljárás
indítása a parancsnoki állománynak köszönhető, akik elkötelezettek és nem nézik azt,
hogy mivel jár a jó hírünkre nézve az, ha ilyen cselekményt felfedünk, nem tusolunk el
semmit, nem tűrjük el a korrupciónak a legkisebb és legenyhébb változatát sem. Ez a
belső megtisztulás, ez az elhivatott parancsnoki hozzáállás volt az, aminek a
végeredményeképpen elértük, hogy azok az emberek, akiknek nincs keresnivalójuk és
nincs helyük a rendszerben, azok kikerültek innen és várják méltó büntetésüket.
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Szűkös lehetőségeinket bővítendő, számos pályázaton vettünk részt, és nagyon komoly
eredmény, hogy a megyéből négy rendőrkapitányság nyert el komoly pályázati
támogatást és pályázati lehetőséget a Belügyminisztérium által meghirdetett
támogatási rendszeren belül és ezzel a mozgásterünk és a lehetőségeink
nagymértékben növekedtek.
Azt sem szégyellem és azt is nyíltan vállalom, hogy néha szükség van a rendőri
állományban személycserékre. Azt az elvet követem és velem szemben is ezek az
elvárások fogalmazódnak meg nap, mint nap, hogy azoknak az embereknek kell
lehetőséget kapni, akik a lehető legjobb módon teljesítenek, akik a lehető legtöbbet
tudják tenni a szervezetért és akik maximálisan meg tudnak felelni az elvárásoknak.
Pontosan ez ügyből kifolyólag a tavalyi évben két rendőrkapitányság élén történt
vezetőváltás, de számos vezető szakmai cseréje megtörtént. Folyamatosan keressük
azokat a megoldásokat, hogy a megfelelő helyre, a megfelelő emberek kerüljenek.
Tehát attól sem félünk és attól sem zárkózunk el, hogy ha adott esetben személyi
konzekvenciákkal járó döntéseket kell meghoznunk.
Szeretnék köszönetet mondani az itt ülőknek, egyrészt a kollégáim elismeréséért,
másrészt azért a támogatásért, amit a tavalyi évben kaptunk. Mindenkit felsorolni nem
tudok, de a társszervek, a civilszervezetek, az önkormányzatok és nevesítettem, a
Polgárőrség is rengeteget segített és dolgozott együtt a rendőrséggel. E nélkül a
támogatás nélkül vélhetően nem tudtunk volna ilyen eredményes és ilyen minden
fórumon vállalható évet zárni. Én azt mondom, hogy minden nehézség ellenére
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jó rendőrnek lenni, mindannyian emelt fővel és
büszkén vállaljuk a hivatásunkat és bárhol kiállhatunk a lakosság elé azzal, hogy mi
rendőrök vagyunk. Önök megbecsülnek minket és ez idáig nem tapasztaltam olyat,
hogy a politika a csatározásaik célpontjává tette volna a rendőrséget, és remélem, hogy
ez a jövőben sem fog bekövetkezni. Mi a jogszabályok adta lehetőségeink és a fizikai
mozgásterünk határain belül a jövőben is minden eszközt meg fogunk ragadni annak
érdekében, hogy kiszolgáljuk a velünk szemben támasztott igényeket, ezt az elmúlt
évben magasan az országos átlag felett teljesítettük és minden célkitűzésünk, minden
szándékunk arra mutat, hogy az évben is hasonlóképpen tudjuk ezt megtenni. Én azt
mondom, hogy garantáltuk és megvalósítottuk 2010. évben Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a közrendet és a közbiztonságot, és abban sincsenek kétségeim, hogy mi
vagyunk az egyetlen és a legjobb választás arra nézve, hogy a lakosság biztonságát és
az élhető körülményeket megteremtsük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ehhez
kérem az Önök támogatását, együttműködését, és az Önök partnerségével és
összefogásával biztos, hogy a jövőben is garantálni tudjuk minden lakos biztonságát
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen
Borsod-Abaúj-Zemplén megye minden rendőrének az áldozatos és elhivatott
munkáját, amelyet a megyében élők biztonsága érdekében tesz, valamint köszönöm
Rendőrfőkapitány úr a téma komolyságához illő szóbeli kiegészítését. A beszámolót a
Kisebbségi Bizottságunk véleményezte, ezért felkérem a bizottság elnökét, ismertesse
a bizottságának véleményét.
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Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr! Tábornok
Urak! Megköszönjük a terjedelmes előterjesztést. A bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta 4 igen, és 1 tartózkodás mellett azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a
tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselő-csoportok vezetőit,
illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
most megtenni. Hozzászólásra jelentkezőket látok. Sorrendben Miklós Árpád
frakcióvezető úr parancsoljon.
Miklós Árpád, a JOBBIK frakcióvezetője: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Először is nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelent rendőrségi vezetőket. Két
dologról szeretnék röviden beszélni. Az egyik, hogy felhívom a figyelmet, úgy a
rendőrségi szóvivők figyelmét és a sajtó figyelmét, hogy ne legyen rasszista. Na most
elmondanám, hogy mit értek ezalatt, hogy mit értek a rasszista szó alatt. Rasszista az,
aki nem egyenlő mércével méri az embercsoportokat, különbséget tesz bőrszín, vagy
kisebbség, többség között. Nem szabad. Miért mondom, hogy veszélyes a rasszista
magatartás? Mert, ha Nagycsécsről úgy jön egy rendőrségi jelentés annak idején, vagy
a sajtóban úgy jelenik meg, hogy „Nagycsécsen megöltek egy cigányt” és utána
sorozatban úgy jelenik meg az újságban, hogy a „romagyilkosság pere”, akkor aki nem
rasszista, következetesen úgy kell, hogy folytatódjanak a jelentések, hogy „Lakon
cigánygyerekek megöltek egy magyar nőt”, „Hejőszalontán bőcsi cigány megölt egy
magyar nőt”, „keressük a kovácsvágási gyilkost”, „keressük a szikszói kettős
gyilkosság tettesét” és ha megtaláltuk, megmondjuk, hogy magyar volt az illető, vagy
cigány. Ha magyar, akkor nekünk mindent meg kell tenni, hogy az ilyen, ránk
szégyent hozó magyar bűnözőt megneveljük, és hogy minél kevesebb ilyen magyar
bűnöző legyen közöttünk, és megköszönünk minden segítséget, aki ebben hatékonyan
segít. Ha meg cigány, akkor a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak és mindenkinek
meg kell tenni mindent, hogy az ilyen cigány bűnözők minél kevesebben legyenek,
mert így lehet előrejutni. Az is elfogadható persze, ha nem használjuk ezt a szót, és
akkor következetesen úgy nyilatkozunk, hogy „Nagycsécsen megöltek egy magyar
állampolgárt, meg Lakon is megöltek, meg Hejőszalontán is megöltek egy magyar
állampolgárt valamilyen bűnöző alakok”. Tehát ez az egyik része a hozzászólásomnak.
A másik az, hogy itt a beszámoló szép volt és alapos munka, itt van előttem
kinyomtatva, de azért, ha végigmegyünk a megyén nagyon sok idős ember különösen,
nem teljesen érzi biztonságban magát. Nem akarom újra felsorolni, hogy mik történtek
itt. Na most, ezen hogy lehet változtatni? Kétféleképpen lehet. Először is jogszabályt
adni a rendőrségnek, tehát jogot adni a rendőrségnek, hogy sokkal hatékonyabban fel
tudjon lépni a bűnözők ellen. Én ebben látom a fő problémát. Mert meg vagyok
győződve, hogy a rendőrség személyi állománya, úgy fizikailag, mint kiképzésben,
megfelel a feladatnak. Itt egy probléma van, nincs joga határozottan fellépni a
bűnözőkkel szemben, és emiatt nincs is sokszor tekintélye a rendőrségnek, jó, tudom,
hogy Gyöngyöspata nem Borsod megye, de ott a rendőrség szeme láttára a
jutalomüdülésben levő cigányasszony úgy pofonvágta az idős magyar nőt, hogy
felrepedt a szemhéja, és az intézkedés mi volt? Jegyzőkönyvezés. Emellett viszont egy

15

terepruhás embert, aki a saját portáján kúszott, őt bilincsbe verve vitték el. Nehogy oda
jussunk a jogszabályokkal, hogy ha én terepruhába a pincéknél megünneplem
valakinek a névnapját és hazamegyek, megbotlok és egy betörő emiatt megijed és
elszalad, akkor halmozottan megbüntessenek, hogy egyrészt felhatalmazás nélkül
megakadályoztam a bűncselekményt, másrészt meg a saját udvaromon kúsztam
terepruhában. Tehát erre nagyon oda kellene figyelni és itt ez főleg a Fidesznek szól,
hogy a kétharmadával hasson oda, hogy ilyen anomáliák ne fordulhassanak elő. Tehát
itt a megoldás a kétharmados Fidesz kezében van, mert ahhoz, hogy gazdaságilag
fejlődjünk, első lépés, rend legyen az országban. Rend akkor lesz, ha kétféle lehetőség
közül választunk. Egy, vagy a kétharmados Fidesz olyan jogosítványt ad a rendőrök
kezébe, hogy a rendőrségnek legyen joga megvédeni a becsületes dolgozót, mert itt
elsősorban a becsületes dolgozót kell megvédeni, nem a kisebbséget, a kisebbséget
nem bántja senki, azért mert kisebbség, erről meg vagyok győződve. Vagy ha akár
nemzetközi, vagy bármilyen dologra hivatkozva nem adnak a rendőrségnek megfelelő
jogosítványt, hogy a becsületes dolgozót hatékonyan meg tudja védeni, akkor
engedélyezzék, hogy megvédjék az emberek magukat önszerveződéssel. Mert, ha se
jogosítvány nem lesz a rendőrségnek, se azt nem engedik, hogy a lakosság önmagát
megvédje, akkor az bizony már majdnem, hogy „nemzetgyilkossági kísérlet”, tehát
akkor olyan emlék marad a Fideszről, hogy ő lett a „nemzetnek az AIDS vírusa”. Ezt
ne adja az Isten, hogy így legyen.
Kérdésem az, hogy a „fészekrakók” után való nyomozás és azoknak a helyzete hogy
áll per-pillanat, mert úgy tudom, hogy itt is történtek vizsgálatok, csak nem tudjuk,
hogy mégis pont hol tart az ügy. Köszönöm a figyelmet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Frakcióvezető úr és ennek
kapcsán szeretném felhívni minden közgyűlési tagunk figyelmét, hogy időkeretben
dolgozik a közgyűlés, ezért ha tapasztalják, hogy az időkeretet túllépik, akkor kérem
önmérsékletet tanúsítani. Megköszönöm a hozzászólását is, amelyet a Borsod-AbaújZemplén megye 2010. évi közbiztonságának beszámolójával összefüggésben
megjelenített nekünk, és abban az egy kérdésben egyetértünk, hogy itt a sajtó számára
a kettős mércével való megjelenítés az hangsúlyos, főleg a 2010-es év közbiztonsági
beszámoló kapcsán. További hozzászólások vannak. Csabai képviselő úr,
parancsoljon.
Csabai Gyula, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Rendőri Vezetők! Egy picit más síkra terelném, hiszen kettő percben nagyon
nehéz egy ilyen anyagról beszélni. Inkább kérdéseket tennék fel Főkapitány úrnak és
erre várnám a válaszokat. Természetesen azt mindenféleképpen meg kell említenem és
meg kell köszönnöm a beszámolójához kapcsolódóan, edelényi lakosként és az árvízi
védekezéssel érintettként, azt a hozzáállást, amit a megye rendőri állománya tanúsított,
hiszen Edelényben ezt személyesen is tapasztalhattam miközben kézről-kézre adtuk a
homokzsákokat egymásnak. Azt hallhattuk a beszámolójából, hogy az állomány
felkészültsége megfelelő, ezt bizonyítják a különböző elismerések is. Inkább arra
kérdeznék rá, hogy a megfelelő képzettség mellett a megfelelő anyagiak is
rendelkezésre állnak-e? Értem ezalatt azt, hogy az árvízi védekezéssel kapcsolatban a
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Kormány maradéktalanul megtérítette-e a védekezés költségeit? Említette Főkapitány
úr, hogy jelentős, jellemző az állomány túlóráztatása. 2010-ben maradéktalanul ki
tudták-e fizetni ezeket a túlórákat? A beszámoló szerint olvashatjuk, hogy 2010-ben
mélypontra került a Főkapitányság gazdálkodása, szeretném megkérdezni, hogy a
2011-es évi költségvetés az magasabb-e a 2010-esnél, illetve ez elégséges-e, hogy látja
Ön ezt? A Belügyminisztérium költségvetéséből 35 milliárd forintot zárolt a Kormány,
érinti-e ez a Főkapitányság gazdálkodását, ha igen, akkor mennyivel csökken a
költségvetése, érintheti-e ez a rendőri munkát? Az adóváltozások negatív hatását
kivédő, a nettó bércsökkenést megakadályozó bérkompenzációt maradéktalanul
megkapja-e az állomány, illetve mennyien szorulhatnak, szorulnak ilyen
bérkompenzációra? Én az idei eseményekkel nem szeretnék foglalkozni, hiszen 2010.
évi beszámolóról van szó. Viszont mindenféleképpen meg kell említenem és talán
ezzel az anyagban nem találkoztam, hogy 2010 évben megyénkben több településen
településőrség működött. Az én információim, vagy háttér információk alapján az
ezzel kapcsolatos tapasztalatok, a településőrség megítélése az kedvező volt. Kíváncsi
lennék Főkapitány úr véleményére ezzel kapcsolatban. Végezetül tavaly többször
hallottuk azt, tavaly júniusában, hogy a Kormány az kettő hét alatt rendet tesz. Azt
szeretném megkérdezni, hogy mit jelentett pontosan ez az akció, érdemi akció volt-e
valójában, miben tért el a korábban működtetett közbiztonsági háló programtól, milyen
eredményeket tudtak felmutatni az akció során, illetve kaptak-e ehhez
többletforrásokat, ha igen, akkor mikor? Nagyon szépen köszönöm és várom a választ.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ismételten felhívom minden közgyűlési
tagunk figyelmét az önkorlátozásra, illetve az SZMSZ-ben foglalt időkorlátok
betartására. Pasztorniczky képviselőtársunk parancsoljon.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt
Főkapitány Úr! Elnök Úr! Talán nem szóltam volna hozzá, hogy ha frakcióvezetőmet
nem figyelmezteti Elnök úr az időkeretre. Tudomásom szerint a Szervezeti és
Működési Szabályzat az előterjesztőnek is 5 perc időt szab az előterjesztésre. Ezt a
Főkapitány Úr bőségesen túllépte, és mi nagy érdeklődéssel hallgattuk mellesleg, tehát
a téma fontosságára való tekintettel nem jeleztük akkor, de a továbbiakra való
tekintettel kérném Elnök urat, vagy Főjegyző urat, nem tudom, ez kinek a reszortja,
hogy tartassa be az időkeretet az előterjesztőkkel is. Azon túlmenően viszont nagyon
szívesen meghallgatjuk Főkapitány urat adott esetben a közbiztonsági témában
létrehozott külön bizottságunk ülésén, és kérdésem erre vonatkozna, hogy ez a
bizottság elkezdett-e már dolgozni, illetőleg lesz-e mód arra, hogy ott is
meghallgassuk adott esetben esetleg és kérdéseket tehessünk fel a Főkapitány úrnak?
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ha megengedi erre a kérdésre most
válaszolok. Elkezdte a munkáját, első ülése szervezés alatt, az anyagok begyűjtés alatt,
és Főkapitány urat nemhogy meghallgatni, hanem Főkapitány úr tagja ennek a
bizottságnak, tehát remélem, hogy aktív munkában is együtt tudnak majd dolgozni.
Vécsi képviselőtársunk parancsoljon.
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Vécsi István, a közgyűlés tagja: Köszönöm szépen Elnök Úr! Tisztelt Vendégeink!
Azt gondolom, hogy megszokhattuk már évek óta, hogy a Megyei Rendőrfőkapitányság beszámolója egy színvonalas anyag, és az is köztudott és az is jóleső
érzés, hogy a Borsod megyei Rendőrségnek a munkáját elfogadják országos szinten is,
és ez így van jól, ez így természetes. Ezzel azt akarom mondani, hogy a közbiztonsági
helyzet és az embereknek a közbiztonságérzete nemcsak a rendőrök munkáján múlik,
hanem ennek nagyon sok összetevője van. Személyes tapasztalatom alapján mondom,
hogy beszélgetve az emberekkel, annak ellenére, hogy egy jó munkáról van itt
beszámoló, az emberek között nagyon sokan vannak, akik félnek. Kovácsvágás, vagy
Bodroghalom, vagy gyöngyöspatai helyzet az csak a jéghegy egy csúcsa.
Hétköznapokban félnek az emberek, és ezért lenne jó megfontolni a Kormányzatnak és
visszaállítani a települési őröket, mert bizalmat gerjesztett a lakosság körében,
jelzéseket tudtak adni az idős embereknek, oda-vissza, rendőröknek, polgárőröknek,
akiknek a munkája benne van ebben a mostani helyzetben. Ez lenne az egyik olyan
kérdés, amit fel szerettem volna vetni, hogy figyeljünk oda. A másik pedig azt az
oldalt világítanám meg, hogy talán előfordul több esetben is, tudok rá példát mondani,
hogy indokolatlanul nagy erővel lépnek fel a rendőrök, akkor, amikor kijönnek vidékre
Miskolcról, és nem a helyi rendőröknél tapasztalható ez. Pl. arra gondolok, amikor
külterületen, forgalommal párhuzamosan közlekedő, gyalogosan közlekedő embert
megbírságolnak 19.000 forintra, azt gondolom, hogy ez túlzás. Ma amikor
Magyarországon nincs munkalehetőség az emberek nagy részének, akkor amikor nincs
pénze az embereknek, akkor, amikor nagyon sokan éheznek, akkor ez a 19.000 forint a
gyermekeknek a szájától kenyér formájában van elvéve. Arra kérném Főkapitány urat,
hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélnek, vegyék ezt figyelembe. Nem azt kérem,
hogy a szabálytalanságok felett sikkadjanak el, de azt, hogy önmérsékletet
tanúsítsanak azt gondolom ez valamennyiüktől elvárható. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kormos Frakcióvezető úr következik.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Vendégeink! Mindig nagy érdeklődés övezi a megye közbiztonságáról szóló
beszámolót, ami legalább két dologról szól. Bemutatja a rendőrség elmúlt időszakban
végzett munkáit adatokkal, tényszerű szakmai adatokkal alátámasztva. Mint, hogy ezt
korábban megszoktuk ez mindig eredményt mutat és országos összehasonlításban is
példaértékű. Valójában viszont arról van szó, hogy ezek a mutatószámok valaminek a
lecsapódásai. A rendőrség már a következményekkel találkozik. A következmények
vizsgálata nélkül pedig tervezni, vagy előregondolkodni nehéz. Az okok pedig
egyértelműek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elszegényedés különböző
térségekben sokkal erőteljesebben megjelent az elmúlt időszakban. Komoly
foglalkoztatási problémák vannak. Nem szerepel az anyagban, vagy én nem voltam
talán figyelmes, de országosan látszik az, hogy a bűnelkövetők számában, és
arányában jelentősen növekednek a fiatalkorúak, sőt sokszor a gyermekkorúak is.
Iskolából hamarabb kikerülő gyerekekkel tudunk-e majd mit kezdeni? Vagy ők
megjelennek-e és lehetnek-e potenciális veszélyhelyzetben a bűnelkövetéssel
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kapcsolatban? Jóllehet nagyon komoly prevenciós programja van a rendőrségnek. Ma
azt látom, azt látjuk, amit sokan jeleztek képviselőtársaim közül, hogy a megyében a
közbiztonság helyzete nem javult, és ha a mutatószámokat nézzük, akkor azt mondjuk,
hogy több területen sajnos azt kell mondani, hogy romlott is, mert akár a beszámoló
százalékos adataiban is látszik, vagy akár a betöréses lopások területén, vagyon elleni
bűncselekmény, ami a közvetlen élethelyzetekkel is sok minden esettel összefügg, itt
bizony problémák vannak. Problémák vannak és kérdés, hogy a rendőrséget betanított
munkásként kezeli a rendészeti képzés. Tessék nekem ezt elmondani, hogy egy 18
éves fiatal 6 hónap után kikerül, még ha azt mondjuk, hogy próbaidős rendőrként is,
fizikailag, pszichésen fel van készülve egy ilyen feladatra? Segíti ez az állományt?
Segíti ez a feladatok végrehajtását? Kíváncsi lennék Főkapitány úr véleményére, hogy
ez így van-e? Összességében azt látjuk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye tárgyalja
ezen az ülésen a ciklusprogramját is, van dolgunk a rendőrséggel, gazdaságitársadalmi folyamatok kezelésével, hogy valóban ezek mögött a statisztikák mögött
változások legyenek és a bűnelkövetés kockázata növekedjen. Ma azt kell elmondani,
hogy nagyot mondani lehet, kéthetes, féléves, egyéves ígéreteket lehet tenni, lehet
módosítani szabálysértési törvényt, Hölgyeim és Uraim! A probléma nem ebből
adódik. És még egy, az utóbbi hónapok jelenségeit látva az országban, aki a szellemet
kiengedi a palackból ne lepődjön meg, hogy az kísérteni fog. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Csiger alelnök úr a következő.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Megyei Közgyűlés! Tisztelt Lajtár József
Vezérőrnagy Úr! Vereckei Csaba Dandártábornok Úr! Engedjék meg, hogy én is
hozzászóljak ehhez a rendőrségi beszámolóhoz, hiszen a célunk az, hogy reálisan
értékeljük a rendőrség elmúlt évi munkáját, illetve a megye bűnügyi helyzetét. Négy
dologról szeretnék röviden szólni, az eredményekről, a párbeszédről, illetve amit
jelzett Vereckei Csaba, hogy az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel
milyen kapcsolatuk van. Lehetőségekről, ami a bűnügyi helyzet javítására vonatkozik
és a jogszabályi változásokról, hogy azoknak milyen hatása van, vagy milyen hatása
lehet, mit fognak kezdeményezni a jövőben. Az első az eredmények. Ez részletesen le
van írva, a bűncselekmények száma bizonyos tekintetben bizonyos kategóriákban nőtt,
de a felderítések száma is nőtt. Számunkra talán ez lehet a fontosabb, hogy 60% fölött
van a felderítés, ahogy elhangzott itt, nem akarom nagyon ismételni, de az ötödik
helyen áll a megye az országos ranglistán. Ezt mindenképpen jónak tartjuk és
gratulálunk ehhez az eredményhez. Gratulálunk azokhoz az eredményekhez amelyek
kitüntetésekben jelennek meg, illetve egyéb statisztikákban. Én azt gondolom, hogy a
rendőrség teszi a dolgát és a mutatói nem rosszak. Attól függetlenül, hogy a társadalmi
helyzet milyen irányban változik, vagy milyen a bűnözési helyzet, hiszen erről nem a
rendőrség tehet. Sok minden más ok van ezzel kapcsolatban, amit itt már
képviselőtársaim is elmondtak. Azt látjuk, hogy a rendőrség a saját hatáskörébe tartozó
dolgokon változtasson, azokban a dolgokban tegyen. Az a párbeszéd, amit kapitány úr
is említett az meg van, mind a helyi önkormányzatokkal, mind a társadalmi
szervezetekkel és a Megyei Önkormányzattal is. Ez nagyon jó és azt gondolom, hogy
ezt lehet alapul venni és ezt lehet tovább erősíteni, tovább folytatni, hiszen hogy ha a
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problémás területeket felvetjük, ha beszélünk róla, akkor a megoldáshoz is közelebb
fogunk kerülni, és ezt üdvözlöm és el is várja, el is várjuk és ez a bizottság, amely
megalakult ezt is fogja szolgálni. Milyen lehetőségek lennének a javításra, amelyet
közösen kellene megfogalmaznunk? Térfigyelő rendszerek felállításra kerültek elég
sok településen. Azoknak viszont a figyelése, azoknak a hatékonysága problémákat
okoz, tehát ezeket meg kellene oldani, lehet, hogy országosan, lehet hogy helyileg is
tudunk tenni, hogy ezeket a rendszereket, amelyeket felszereltek jobban ki tudjuk
használni. A másik az, hogy házi segélyhívó rendszereket vezettek be, elsősorban
kistérségek pályázhattak erre és szociális alapon történik az idősekhez ezeknek a
kihelyezése, de ezt is lehetne bővíteni. Erre is közösen valószínű jobban lehetne
pályázni és ki lehetne terjeszteni minden olyan idősre, aki ezt igénybe veszi. A
lehetőségeink a járőrözési órák számának a növelése, ez természetesen létszámfüggő,
túlórafüggő és minden egyéb, üzemanyagfüggő, tehát anyagi plussz források bevonása
kell. Remélhetőleg erre is lesz lehetőség és törvényi lehetőség is, hogy aki esetleg a
rendőrséget támogatja az adócsökkentésben részesül. Jogszabályi változások. A
szabálysértési jogszabályokról esett szó, hogy azok milyen irányban változtak és úgy
gondoljuk, úgy látjuk és a beszámolóból is ez derül ki, hogy ez visszatartja az
elkövetőket mindenképpen ezektől a szabálysértésektől, és látjuk, hogy milyen sok
munkája van vele a rendőrségnek, de én azt gondolom, hogy ezt folytassák tovább és
azokkal a kapitányságok is, amelyek azért ezt a számot, tehát ezt az előállítási számot
annyira nem növelték, azok is próbálják meg rászánni erre az időt és az embert, mert
ennek lesz hozománya. A másik, itt már elhangzott, és nekem is az a véleményem,
hogy a rendőröknek nagyobb jogokat kellene adni. Tehát nem kellene attól félni, hogy
egy intézkedés során bármibe beleköthet majd az elkövető, vagy esetleg a szabálysértő
és akkor esetleg utána neki kell félnie attól, hogy őt fel fogják jelenteni. Ez megint
jogszabályi dolog, azt gondolom, hogy ezt kezdeményezni kell és ezen a jövőben
változtatni kell. A magántulajdon védelme most az elfogadott Alkotmányban benne
van és ennek a sarkalatos törvény lesz valószínű alapja, ami, - de ki lesz ez fejtve, biztos sokat fog segíteni a betöréses lopások és egyéb magántulajdon ellen elkövetett
bűncselekmények csökkentésében. Reményeink szerint a rendőrség is be tud ebbe
kapcsolódni, hogyha ezt kezelni kell. Reméljük, hogy nem fognak kilépni a tapasztalt
rendőrök a rendőrség állományából a jövőben, habár erre vonatkozóan van ellenállás,
én nem tudom, hogy a rendőrség hogyan tudja ezt a saját berkein belül kezelni, hogy a
tagjai mint magánemberek, vagy egyéb módon hogyan tiltakoznak ez ellen, de azt
gondolom a társadalom nagy része jogosan várja el azt, hogy fiatal korban ne tudjanak,
vagy nem menjenek el, ne hagyják ott ezt a pályát. Amikor már megszerezték azt a
tapasztalatot, ami szükséges ehhez, akkor egy kedvező nyugdíjazási lehetőség miatt
elhagyják a pályát. Úgy gondolom, hogy ezt támogatni kellene a rendőrség vezetőinek
is, és minden szervnek, hogy ez változzon meg a jövőben. Én ezeknek a jogszabályi
változásoknak a fényében úgy látom, hogy tehetünk azért, hogy javuljon továbbra is a
közbiztonság. A rendőrség is meg fogja tenni a saját berkein belül azt, amit meg tud
tenni. Köszönöm szépen a beszámolót és köszönöm, hogy eljöttek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Megpróbálom ismételten és utoljára felhívni
minden tisztelt közgyűlési tagnak a figyelmét, hogy 2 perces hozzászólásra van
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lehetőség. Frakcióvezetőknek 5 percre, frakciónként, napirendenként pedig 10 percre.
Utolsó hozzászólásra jelentkezőnk Lukács András az MSZP frakciótól, fél perce van
képviselő úr.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Köszöntöm a figyelmeztetést és köszönöm a szót
Elnök Úr! Tisztelt Rendőri Vezetők! Főkapitány Úr! Én úgy hiszem, hogy legelső
mondatként az kell, hogy elhangozzon, hogy köszönjük frakciónk nevében a megye
rendőri vezetésének és teljes személyi állományának azt a fegyelmezett és
felelősségteljes munkát, amit az elmúlt évben is végzett annak érdekében, hogy
elviselhető körülményeket teremtsenek a közrend, a közbiztonság területén. Nem
tartom viszont szerencsésnek és az idővel való takarékosság miatt most csak egy-egy
tételmondatot mondok, hogy időnként a politika többet foglalkozik a rendőrség
személyi állományával, a rendőrökkel, mint a bűnelkövetőkkel, a társadalmi
problémákkal, amelyekből gyökereznek ezek a problémák. Biztos vagyok abban, hogy
ez nem segíti, nem erősíti a határozott rendőri fellépést, hanem inkább
elbizonytalanítja azokat. Én szeretném ebben a társadalmi konszenzust kérni, nem a
jogszabályok megváltoztatását, hanem azt a társadalmi közeg megváltoztatását, ami a
tisztességes rendőri munkát védi és támogatja. A következő gondolat: mindenhol a
megyében erőteljes az igény arra, hogy a rendőrök folyamatosan jelen legyenek a
kistelepüléseken is. Megmondom őszintén nagyon örültem, amikor új körzeti
megbízotti irodákat adtak át. De kérem, hogy ne legyen látszatintézkedés. Tehát ne
hetente egy-két órában legyen nyitva ez az iroda, mert ez semmit nem fog hozni, csak
esetleg tovább irritálja a jelenlevőket. És a végén, én támogatom, és úgy hiszem
frakciónk minden tagja támogatja azt a feladatsort, amit 2011-re maguk elé tűztek.
Van egy teljesen új elem ebben, a humánhírszerzés erősítése, ami eddig korábban nem
jelent meg. Kíváncsi volnék ennek a rövid tartalmára. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mivel több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, felkérem Rendőrfőkapitány urat, hogy a válaszait
szíveskedjék megosztani velünk 5 percben.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is, megkövetek mindenkit,
elnézést kérek, a hiba az én készülékemben van, egyedül a tudatlanságom az oka, hogy
nem tudtam mennyi idő áll rendelkezésemre, próbáltam maximálisat nyújtani, nem fog
még egyszer előfordulni. Nagyon röviden és nagyon gyorsan fogok válaszolni, de
minden kérdésre szeretnék válaszolni, kérem a megértésüket és a türelmüket. Miklós
Árpád Úr! Mindenben egyetértünk maximálisan, rasszizmusnak nincs helye sem a
rendőri munkában, sem máshol. Én annyit hozzátennék ehhez, hogy a Borsod-AbaújZemplén Rendőr-főkapitányság részéről soha olyan kommunikáció nem ment ki sem
szóban, sem írásban, sem egyéb anyagban, ahol az elkövető bőrszínére, származására,
etnikumára nézve mi tettünk volna akárcsak utalást is, ilyen nem volt. Nem volt ilyen,
biztos vagyok benne, de ha előkeresi, én nagyon szívesen várnám ezt a jelzést és
megvitatjuk akkor, de mi minden eszközzel megpróbáljuk ezt elkerülni. Az országos
sajtó, úgy lehet, de itt nekünk saját kommunikációs irodánk van. Volt már, amikor
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megégettük magunkat korábbi időszakban, mindenki érezte a bőrén azt, hogy ez
mennyire káros és erre minden pillanatban álmunkban is figyelünk. Ilyen biztos, hogy
nem volt és nem is lesz a jövőben sem. Abban is egyetértünk, hogy nem érzik magukat
az emberek biztonságban. Sajnos ez így van és az a rengeteg erőfeszítés és
próbálkozás, amit mi teszünk, az pontosan azért van, hogy egyre kevesebb ilyen ember
legyen. Az, hogy nem érzik magukat biztonságban, az nem csak annak tudható be,
hogy most a bűnözés hogy áll, vagy milyen a közbiztonság Magyarországon, hanem
ahogy erről olvastam és amiket láttam, az embernek a biztonságérzete az egy piramis,
és ha a legalsó sor a szociális biztonság, a gazdasági biztonság, az egészségügyi
biztonság megrendül, akkor az összes fölötte lévő is megrendül és hiába nem az van
közvetlenül veszélyben, de az is meginog és abból a szempontból is fenyegetve érzi
magát. Tehát a közbiztonságérzet is romlik. Sajnos egy válságos időszakot élünk és ez
a mi munkánktól független és rontja az emberek biztonságérzetét. Mi folyamatosan,
ahogy mondtam feszegetjük a határokat és a mi javaslataink hál’Istennek eddig
befogadásra találtak, tehát a jogszabályi környezet az módosul és a mozgásterünk is
nő, de ez egy hosszú folyamat és van ennek egy jogalkotási része, ami számunkra,
vagy tőlünk független tényezőktől is függ, de mi a saját kezdeményezésünket,
javaslatunkat, és szakmai álláspontunkat töretlenül képviseljük ezeken a fórumokon. A
rendet megteremtjük, eddig is megtudtuk és ezután is meg fogjuk teremteni, de
társadalmi problémákat képtelen vagyunk kezelni. Ezt ha háromszor ennyien leszünk,
vagy ötször ennyi jogszabályi felhatalmazásunk lesz, akkor sem fogjuk tudni
megoldani, mert ami nem rendészeti probléma, abban mi tehetetlenek leszünk. Egyet
tudok ígérni, hogy soha nem fogjuk szétteni a kezünket, egyetlen kollégánktól nem
fognak olyat hallani, hogy ezzel a jelenséggel nem tudunk mit kezdeni. Ha akkor
pillanatnyilag jogszabályi felhatalmazás híján hiányzik is a megoldás, akkor meg
fogjuk teremteni, de tehetetlennek soha nem fognak minket látni. A „fészekrakós”
bűnüggyel kapcsolatban elnézését kell kérnem, de részletekbemenő tájékoztatást azért
nem tudok adni, mert velem szemben, mint a Megyei Nyomozóhatóság vezetőjével
szemben elfogultsági indítványt jelentett be az eljárás kezdetén valamelyik résztvevő
érintett az ügyben. Ennek az elfogultsági indítványnak a felettes szerv, mint Országos
Rendőr-főkapitányság helyt adott és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányságot jelölte ki a nyomozás teljesítésére, náluk van folyamatban. Azt tudom,
hogy több száz gyanúsított van az ügyben és kiemelt ügyként, soronkívüliséget
élvezve folyik a nyomozás és vélhetően komoly és nagyszámú felelősségrevonás lesz
a vége.
Csabai Úr! Az anyagi háttér. Az árvízzel kapcsolatban minden költségünket
megtérítették. Az ORFK az utolsó fillérig minden ezzel kapcsolatban felmerülő
költségünket megtérítette, gondolok itt az eszközökre, túlórákra, bármire. Az utolsó
percig, az utolsó óráig mindenkinek ki lett fizetve a túlórája és ugyanezt tudom
mondani arra, is, hogy a 2010-es évben sem maradt ellentételezés nélkül egyetlen perc,
vagy egyetlen óra, túlóra sem. A 2011-es költségvetésre azt tudom mondani, hogy
feszített költségvetés, mint minden közpénzekből fenntartott szervezetnél, de
elégséges, az üzemszerű működést garantálja. A negyedéves értékelés éppen a tegnapi
napon az országos rendőr-főkapitányi értekezleten történt meg. Időarányosan Borsod-

22

Abaúj-Zemplén megye is ott van, hogy a felhasználás és az igénybevétel az tervszerű,
és a további működés is biztosított egészen az év végéig.
Az adóváltozásokkal kapcsolatban: a kompenzáció megtörtént. Minden egyes
munkatársam, aki ezt igényelte, megkapta 100%-ban a kompenzációt. Pontos
létszámot nem tudok mondani, de ez elsősorban a tiszthelyettesi állományt érintette,
ami közel kétharmada az állománynak, tiszthelyettesi állomány. Ők azok, akik sajnos
azt kell mondjam, hogy messze 300 ezer forint alatt keresnek havonta, de a
kompenzáció megtörtént a részükre.
Településőrség több mindenkitől elhangzott. Nem tudom, hogy ez e az ideális
megoldás. Sokkal inkább bízok annak a hatásában, hogy az idei évben 70 rendőrt
fogadhatunk a különböző képző intézményekből és 70 fővel bővül majd a Megyei
Rendőr-főkapitányság állománya. A településőr is és a plussz rendőr is pénzbe kerül.
Hadd legyek egy kicsit, hogy mondjam, hadd hajoljon magam felé egy kicsit a kezem
azzal kapcsolatban, hogy abban bízom, hogy ha több rendőr van, és inkább erre költjük
a pénzt. Azt, hogy milyen hatékonysággal működtek a településőrök nem tudom
megítélni, nem tartoztak a szakmai felügyeletünk alá, de azt mondom, hogy több szem
többet lát, több fül többet hall, minél többen vagyunk a közterületen és minél többen
figyeljük azt, hogy van-e valahol valami baj, annál hamarabb jut el hozzánk az
információ, de azért végsősoron intézkedésre, és konkrét fellépésre egyedül mi
vagyunk képesek és felhatalmazottak. Az, hogy két hét alatt rend lesz, ugye nagy
erőkkel belefogtunk, csak a két hetet nem várta meg az árvíz, elmosta az akkori
konkrét terveinket. Több száz fővel érkezett megerősítő erő akkor a megyében a
készenléti rendőrségtől, és természetesen az árvízi helyzetet követően újra indult és
megvalósult ez a kitűzés. Azt hiszem, hogy emiatt a vis major esemény miatt ez a
kéthetes határidő igazolt módon lett akkor törölve. Ezt követően ugyancsak
folyamatosan hónapról-hónapra, ahogy elmondtam, több száz fővel és több ezer
órában érkezett megerősítő erő a Készenléti Rendőrségtől akár Budapestről, akár
Nyírbátorból, akár Szombathelyről, és ezekkel a megerősítő erőkkel közösen tudtuk a
veszélyeztetett településeken az állandó rendőri jelenlétet biztosítani. Tehát úgy érzem,
hogy ez a célkitűzés megvalósult.
Pasztorniczky Úr! Elnézést kértem a túllépésért, nem lesz több ilyen és várom a
bizottsági ülést. Megkaptam az anyagot, természetesen minden ülésen ott leszek és
bármikor szólítanak, rendelkezésükre állok. Nagyon komolyan várom ezt az interaktív
konzultációt, mert akkor valós szakmai tartalommal tudjuk ezt megtölteni és esetleg ki
tudjuk védeni a bulvár média nem kívánatos hatásait és ebből fognak majd igazán
profitálni az itt élő emberek.
Vécsi Úr! Az, hogy félnek az emberek, ez ahogy mondtuk, tényleg sajnos így van és
Önnek is azt tudom mondani, hogy vélhetően az a 70 rendőr, aki pluszban megjelenik
majd a közterületeken, ezek az embereknek megnyugvást fognak hozni és ezt a
félelmüket fogják tudni csökkenteni. Arra, hogy indokolatlan nagy erővel lépnek fel,
azt tudom ajánlani az Ön által említett példában érintettnek is, hogy természetesen
ilyen esetben van jogorvoslati lehetőség, hogy ha ő ezzel a döntéssel kapcsolatban
kifogással él, akkor a későbbi igazgatásrendészeti eljárás tekintettel van a személyi
körülményekre. Ezeket az általa igazolt módon feltüntetett körülményeket befogadják
és személyhez, jövedelmi viszonyhoz, élethelyzethez igazítják majd a szankciót.
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Egyetlen-egy kivétel van ez alól, az objektív felelősség alá eső szabálysértés, aminél
mint az étteremben, kötött árak vannak, ott nincs mérlegelésre lehetőség, nincs
semmiféle mérlegelés, hanem a meghirdetett programnak megfelelően mindenki tudja,
hogy ha ezt elkövettem, az annyiba kerül.
Kormos Úr! Egyetértünk abban, hogy a megye borzasztó nehéz helyzetben van.
Tavaly volt szerencsém Gönczöl Katalin felkérésére a Kriminológiai Társaságnál egy
előadást tartanom. Amit azzal kezdtem, hogy ismertettem egy kicsit a megyét, és ezt
úgy lehet összegezni, hogy a legek megyéje vagyunk. Legmagasabb a
munkanélküliség, a legalacsonyabb az iskolázottság, a legrosszabbak a szociális
viszonyok. A legkevesebb kereső, aktív kereső itt van. Lakosság összetétele messze a
legrosszabb bármilyen szempontból a nehézségeket tekintve, és ennek ellenére tudtam
azt mondani, amit elmondtam, hogy az itteni rendőrkollégáim az ország békésebb
területén élő rendőrkollégáinkhoz képest is jobb eredményt értek el. Tehát ez az én
büszkeségemet csak fokozza. De ezekre a problémákra közösen kell keressük
megoldást és mi egyedül nem fogjuk tudni ezt megoldani. A betöréses lopásokkal
kapcsolatban már nem emlékszem, hogy az anyagban benne volt-e, de egyrészt az első
félévben valóban megugrottak bizonyos kapitányságokon a betöréses lopások. Egy
intézkedési csomagot hoztunk, aminek az lett az eredménye, hogy az év végére ez a
folyamat megfordult és visszaállt egyébként az eredeti normál állapot, másrészt pedig
adminisztrációs hiba is történt, hiszen a minisztériumi statisztikai adatkezelésben ugye
volt átállás IRM részéről BM részére, illetve az adatszolgáltatás is néha akadozott, és a
korábbi 2009-es évben bekövetkezett adminisztrációs hibákat 2010-ben kellett nekünk
orvosolni, ami azt jelentette, hogy bekerültek olyan bűncselekmények ebben a
kategóriában, amik nem akkor történtek, csak utóbb helyre kellett hozni a statisztikát.
Ennek megszenvedtük a hatását, de remélem így kielégítő ez a válasz. Az, hogy hat
hónap alatt lehet-e alkalmas rendőrt az utcára küldeni, meggyőződésem, hogy igen. Ha
megnézi azt, hogy milyen szigorú felvételi követelmények vannak, hogy 700 emberből
mondjuk 50-60 ember lesz az, aki alkalmas, vagy felvételt nyer. Pszichológusok,
orvosok vizsgálják őket, ebben én nem tudok nyilatkozni, de ha ők azt mondják, hogy
alkalmasak, igen, akkor igen. Másrészt a 90-es években volt már hasonló rendszer, ez
nem egy új találmány és nem egy újítás és nem példanélküli. És ez a 6 hónap arra
jogosítja fel őket, hogy elkezdhetnek járőrtársként a közterületen dolgozni. És egy
moduláris képzés az adott szakterülethez illeszkedően hónapról-hónapra, évről-évre
fejlesztési lehetőséget és kötelezettséget biztosít, és mire önálló szakember lesz,
addigra már nem hat hónapot képeztük, hanem esetleg több évet is, csak gyorsabban
az utcára kerülhetnek és gyorsabban, nagyobb gyakorlati tapasztalattal tudjuk
felkészíteni őket az elméleti képzés mellett.
Csiger Úr! Térfigyelő rendszer. Azt mondom, hogy nem mindenható, mert csak
bizonyos bűncselekmény kategóriákat lehet ezzel a rendszerrel orvosolni, vagy
kezelni. Másrészt pedig kriminológusok bizonyos esetekben óva intenek minket attól,
hogy térfigyelő kamerákat alkalmazzunk mert esetleg nem kedvező irányba tereljük a
bűncselekményeket, a bűnözést. A térfigyelő kamera nem szünteti meg a bűnözést,
hanem elősegíti bizonyos kategóriáknál a felderítést, másrészt pedig áthelyezi a
bűnözés súlypontját. Ezért kérjük mi mindig azt, hogy mielőtt dönt egy önkormányzat
arról, hogy hol és milyen kamerákat szerel fel, kérje ki a mi szakmai véleményünket,
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hogy a fel nem mért, vagy esetlegesen előre nem számolt negatív hatásokat ki tudjuk
előre küszöbölni. De az biztos, hogy mindenféleképpen van visszatartó ereje és hatása
és ha ezt megfelelően alkalmazzuk, akkor ebből profitálni is tudunk. A támogatással
kapcsolatban, amit felvetett, mi nagyon szívesen vennénk, de jelen pillanatban a
jogszabályi környezet csak az önkormányzatoktól teszi lehetővé bárminemű adomány
elfogadását. Most is van olyan adományunk, amit ismeretlen személy postai úton
szeretett volna hozzánk eljuttatni, nem vehetjük át, nem fogadhatjuk be, ehhez
jogszabály módosításra van szükség. Azt, ha változnak a törvények és a jogszabályok
és a mi mozgásterünk nő, azt mi örömmel vennénk és természetesen annak az új
szabálynak megfelelően fogunk tevékenykedni, de ahogy ebben egyet is értettünk
eddig is mindenkivel, a mi mozgásterünk a mindenkor hatályos jogszabályok adta
keretek között marad. A távozás a szervezettől azt hiszem megoldott, hiszen most már
nem automatizmus az, hogy orvosi felülvizsgálattal bármikor ki lehet lépni a
rendszerből, most már sorozatosan kapom vissza az olyan orvosi bizottsági döntéseket,
hogy 20-25-30%-al, ha a beosztására nem is, de a hivatásos szolgálatra továbbra is
alkalmas a rendőrünk. A nyugdíjszabályok változása mindenkit majdnem azt
mondtam, hogy hátrányosan érint, nem igaz, rosszul éljük meg. De azt hiszem, hogy
teljesen jogos a társadalom részéről az a felvetés, hogy olyan fiatalemberek, akiket
Bajkonurba még elvinnének űrhajósnak, ne legyenek nyugdíjasok. Idő előtt ne
távozzanak a rendszerből és ne keressenek máshol úgy megélhetést, vagy boldogulást,
hogy egy biztos háttérként a szolgálati nyugdíj megvan. Magam ellen beszélek és
nehezen éljük meg, de nem elvesznek tőlünk bármit, hanem arra kapacitálnak
mindenkit, hogy amíg munkaképes addig dolgozzon. Ezzel annál is inkább egyetértek,
mert rendőri vezetőként és a főkapitányság menedzsmentjének a vezetőjeként az egyik
legfőbb problémánk az volt, hogy hogy állítsuk meg ezt a kivándorlást. Népszerűtlen
intézkedéseket is hoztunk, de azt hiszem ennek meg van a hosszú távú eredménye,
hiszen csak úgy tudunk működni, ha van megfelelő szakembergárda mögöttünk és az
irányításunk alatt.
Lukács Úr! Kérném a segítségét, hogy a politika ne foglalkozzon azokkal az esetekkel,
és azért kérném az Önét és az Önökét, mert úgy gondolom, hogy ezt elsősorban a
politikusok tudják majd kezelni. Nagyon köszönöm ezt az észrevételét, mert ezt mi
szenvedjük meg a legjobban, de mindenkire nézve hátrányos hatása van. Ahogy
mondtam 70 rendőr érkezik a megyébe az idén, úgyhogy ez egy jelentős létszám. A
humánhírszerzés. A technikai lehetőségeket nagyon hamar kiismerik azért a túloldalon
is. Az, hogy mobiltelefont lehallgatnak, a híradásokból meg egyéb forrásokból
ismertté válik. Egy biztos dolog van, az ember. Ha valaki ott van, ha valaki konkrét
információt tud és azt eljuttatja hozzánk. Hogy ezt most ő meggyőződésből, pénzért,
vagy milyen okból, meg milyen formában csinálja erről itt nem is nyilatkozhatok, meg
teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ha eljut hozzánk a releváns információ, akkor
tudunk dolgozni, akkor tudunk előrelépni. Ebben minden lakos támogatását kérem és
mi megpróbáljuk egyre szélesebbé tenni ezt és a kontakt pontokat keresni, erről szól a
dolog. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm én is a Főkapitány úr szavait,
illetve azt a 70 rendőrt, amely erősíteni fogja Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőri
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állományt 2011-ben. Engedjenek meg nekem, hogy két dolgot én is hozzáfűzzek.
Először is egyetértek Főkapitány Úrral abban, hogy sem nem településőrség, sem nem
pártok által szervezett szabadcsapatok, hanem bízzuk ezt a rendőrségre. Fordítsuk oda
a forrásokat, nekik vannak lehetőségeik, éljenek vele. Mi pedig azért leszünk felelősek
és remélem Önök is, hogy a közbiztonsági program például olyan területekre
világítson rá, amelyek a vonatkozó jogszabályok módosítását esetleg célozhatják.
Remélhetőleg ez a munka meg is fog történni itt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlésben, mert itt van elég tapasztalat, mind képviselői, mind pedig rendőri
oldalon, hogy ilyen feladatot elvégezhessenek. Egyetértek Kormos Frakcióvezető
úrral, hogy valóban a rendőrség és a beszámoló az egy követő magatartást mutat.
Valóban a kiváltó okokat kellene megszüntetni. Legközelebb arról is értekezzünk
esetleg egy szélesebb körben, hogy 2010-re miért jutott el idáig a kiváltó okok kapcsán
az országunk, illetve a megyénk, tehát hogy miért van az a munkanélküliség, miért van
az a lesüllyedés, miért van ez a visszaesés, vagy emelkedés a bűncselekmények
számában. Tehát partner leszek abban, hogy áttekintsük azt a 2002-től 2010-ig tartó
ciklust, amely ezeket a következményeket kiváltotta. S végül, talán nem tisztem, de
megengedik nekem, hogy a sajtó jelenlévő munkatársának is nem felhívjam a
figyelmét, hanem megkérjem, hogy vegye megfelelő komolysággal azokat a szavakat,
amely itt elhangzott minden egyes politikai párttól, illetve a Rendőr-főkapitány úrtól
is, hogy próbálja meg az ezzel kapcsolatos írásaiban nem a feszültségeket gerjeszteni,
hanem a korrekt és pontos tájékoztatást megadni. Köszönöm szépen. Tisztelt
Közgyűlés! A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
beszámolót tudomásul vette.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 21 igen, 0 nem, 7 tartózkodó szavazással a beszámolót tudomásul vette.
Köszönjük szépen Főkapitány úrnak a beszámolóját.

Harmadik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi
szakellátást érintő együttműködésének megvalósulásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A beszámolót a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság véleményezte, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
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Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottságunk
megtárgyalta az előterjesztést, a beszámolót 10 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasoljuk. S egyben köszönjük és elismerjük a Megyei
Rendőr-főkapitányságnak a gyermekvédelemben végzett tevékenységüket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, hozzáfűznivalójuk lenne,
szíveskedjenek azt megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
36/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szakellátást
érintő együttműködésének megvalósulásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
gyermekvédelmi szakellátást érintő együttműködésének megvalósulásáról szóló
beszámolót, és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi
szakellátást érintő együttműködése segítette a gyermekvédelmi szakellátási
feladatok megvalósítását.
2. A Közgyűlés elismeri az együttműködés megvalósításában résztvevők munkáját, a
beszámolót elfogadja, és erről értesíti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális- és Gyermekvédelmi
Központot.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Fodorné Nagy Katalin mb. intézményvezető
azonnal, illetve folyamatosan
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3. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Szociálisés
Gyermekvédelmi
Központja
megbízott
intézményvezetőjét az együttműködési megállapodás aktualizálása, és a
megállapodás végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Fodorné Nagy Katalin mb. intézményvezető
azonnal, illetve folyamatosan

4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a változások átvezetésével aktualizált
együttműködési megállapodás aláírására, továbbá felkéri elnökét, hogy számoljon
be az együttműködés megvalósulásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen, illetve 2012. június 30.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 28 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és
megköszönjük a tábornok urak jelenlétét és gratulálunk még egyszer a
kitüntetetteknek.

Negyedik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Fekete
Tibor könyvvizsgáló urat. A napirendhez előterjesztői módosítást terjesztek be az
előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet 3. §-ának módosítására, tekintettel arra,
hogy a „céltámogatás” szöveges részében szerepeltetni kell a maradvány év
feltüntetését. A rendelet-tervezet 3. §-a a következők szerint módosul:
„Céltámogatás maradvány (2008. és 2009. évben)
8.572 eFt
A céltámogatás maradvány keletkezésének oka, hogy a közbeszerzési eljárásban a
nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás
elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét.”
Az előterjesztői módosítás a közgyűlés tagjainak kiosztásra került. A beszámolót pedig
minden bizottságunk véleményezte. Felkérem elsőként az Egészségügyi Bizottság
elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság 8 igen és 6 nem
szavazattal elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet.
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Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottságunk 5 igen egybehangzó
szavazattal megtárgyalta, illetve elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
megtárgyalta a rendelet-tervezetet 6 igen és 3 tartózkodással elfogadásra ajánlja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen, 5 nem
mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a beszámolót.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk Húsvét hétfő utáni kedden tárgyalta meg a tárgyi
napirendi pontot, 2010. évi zárszámadást vita nélkül 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Bár remélem, hogy a
Húsvét hétfőjének ehhez nincs köze, ehhez az eredményhez. Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk is
megtárgyalta az előterjesztést, 7 igen és 3 nem szavazattal javasoljuk elfogadásra.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen, 1 nem szavazat mellett támogatja az
elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a bizottság elnökeinek.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni az előterjesztői módosítással együtt a
napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai
szerint
az
előterjesztői
módosítással együtt megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2010. évi zárszámadásának elfogadásáról
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat-és hátköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága
véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

1. §

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtását
44.099.894 eFt bevétellel,
(1., 3.1. melléklet)
42.342.293 eFt kiadással,
(2-5. melléklet)
359.799 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7. melléklet)
133.529 eFt tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet)
hagyja jóvá.

2. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
− a megyei intézmények fenntartására,
működtetésére, felhalmozására
(3.2. melléklet)
− a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített
felújítási kiadások feladatonként, beruházási
feladatok célonkénti kiadásaira, a kisebbségi
önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül
(4. 4. melléklet)
− a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő
működési kiadásokra
(5. mellékletek)

39.193.781 eFt

1.241.729 eFt

1.897.573 eFt
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ebből:
– a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
– Hitel és kötvény kamat
– Kisebbségi önkormányzat működési és
felhalmozási kiadása (2.2 melléklet)

3.241 eFt
212.154 eFt
9.210 eFt

összeggel hagyja jóvá.

3. §

Céltámogatás maradvány (2008. és 2009. évben)
8.572 eFt
A céltámogatás maradvány keletkezésének oka, hogy a közbeszerezési eljárásban a
nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás
elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét.

4. §

Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a
9. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány
kimutatást a 11. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlegét a 6. és a 6.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
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7. §

A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a
vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes
kimutatását 14., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. melléklet szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.

8. §

A 2010. évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben a személyi juttatások
módosított előirányzata miatt az összes kiadási előirányzat összege, továbbá az
intézményi működési bevétel 75 eFt-tal növekszik.

9. §

(1)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (V.4.) rendelet,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VII.8.) rendelet,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IX.21.)rendelet,
e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.17.)
rendelet,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.18.) rendelet,
g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának
elfogadásáról szóló 7/2010. (V.4.) rendelet.
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Ötödik napirend: Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi
kötelezettségek teljesítéséhez
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte az Egészségügyi
Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét
kérdezem.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: 9 igen és 6 nem szavazattal
támogatásra javasoljuk.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: 6 igen és 4 nem
szavazat mellett elfogadásra javasolja a bizottságunk.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 9 igen, 5 nem mellett javasolja a
bizottság elfogadásra az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk vita nélkül 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 7 igen, és 3 nem
szavazattal támogatjuk.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen, és 1 nem mellett a határozati javaslatot
támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Amennyiben igen, szíveskedjenek
most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 18 igen, 9 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményekben a következők szerint határozta meg:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja
3525 Miskolc, Városház tér 1.

29 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság
3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.

3 fő

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
3529 Miskolc, Görgey A. u. 11.

2 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és
Sportintézet
3533 Miskolc, Selyemrét út 1.

4 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Ellátó Szervezete
3525 Miskolc, Városház tér 1.

29 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház
3525 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

28 fő

2. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi

34

önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a
társulás szervezetén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
3. A Közgyűlés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshelymegszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetési támogatás igényléséhez
pályázatot nyújt be.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. július 12.

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az összes bizottságunk
véleményezte. Kérdezem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság 8 igen és 6 nem
szavazattal elfogadásra ajánlja.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta
és elfogadásra ajánlja.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
megtárgyalta, 6 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadásra javasolta.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 10 igen, 6 nem mellett
javasoljuk elfogadásra az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a rendelet
módosítást.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságot
kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 7 igen, 3 nem
szavazattal elfogadásra javasoljuk.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a
rendelet-tervezetet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit,
közgyűlés tagjait, kérdésük, véleményük van-e? Ha igen, szíveskedjenek azt megtenni
most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, a vitát lezárom. Vécsi képviselő urat látom
hozzászólásra jelentkezni.
Vécsi István, a közgyűlés tagja: Szólhatok Elnök Úr?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Parancsoljon Vécsi képviselőtársunk.
Vécsi István, a közgyűlés tagja: Köszönöm szépen. Két percen belül leszek. Egy
észrevételem van, a 2011. évi költségvetés tervezésekor én tettem egy javaslatot Elnök
úrnak és a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy hozzunk létre foglalkoztatási bizottságot,
tekintettel arra, hogy már akkor is lehetett látni, hogy milyen súlyos feszültségek
vannak ezen a területen. Akkor a viszontválaszban az hangzott el, hogy erre van idő a
2011. évi költségvetés módosításakor, amikor lehet látni, hogy milyen irányba mehet a
Megyei Önkormányzat. Most én ebben az anyagban az akkori viszontválasznak a
megjelenítését nem látom. Erre szeretnék rákérdezni Elnök úr, hogy felejtsük el ezt a
témát, vagy mégiscsak lehet erről szó? Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mihályi Helga képviselő asszony.
Mihályi Helga, a közgyűlés tagja: Egy olyan dologról szeretnék én is csak nagyon
röviden, amit már valaki lehet, hogy nagyon un, de nem ígérem, hogy most utoljára
szólok ez ügyben. A költségvetés koncepciójakor az MSZP frakció megdöbbenve és
csalódottan látta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz ugyan
csatlakozott az Önkormányzat, de ez csak adminisztrációs feladatok ellátását, illetve a
kifutórendszernek a támogatását jelentette és újonnan bejövőket tovább nem kíván
támogatni a megye. Akkor Elnök úr azt mondta, hogy valamilyen más formája lesz a
fiatalok és a hátrányos helyzetűek támogatásának. Ugye ez költségvetésben, az
elfogadott költségvetésbe se a régi Bursa Hungarica, se valamilyen új verzió még nem
került bele, de nagyon reméljük, hogy a későbbiekben ennek meg lesz a formája. Bár
azt gondolom, hogy azok, akik most kimaradnak őket az nem vigasztalja, hogy előttük
voltak, akik kaptak és talán utánuk is lesznek olyanok, akik kapnak támogatást a
megyétől. Utolsó esélyként itt most a keddi bizottsági ülésen lett volna egy módosító
javaslatunk, amit nem egyéni javaslatként, hanem az Oktatási Bizottság javaslataként
szerettem volna megfogalmazni, hiszen az Oktatási Bizottság az elmúlt években
mindig rendkívüli módon, szakmai alapon próbálta megközelíteni az oktatás kérdését
és szívügyének tekintette a megyében élő fiataloknak a támogatását, de sajnos ez a
módosító javaslat a kormánypárti képviselőktől nem talált támogatást. Úgyhogy még
egyszer sajnálatunkat szeretnénk kifejezni és szeretnénk és várjuk, hogy ha idén nem
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is, de legkésőbb jövő évben valamilyen új ötlet lesz, hogy hogyan lehetne támogatni a
megyében élő fiatalokat. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Hozzászólásra jelentkezőt mást nem látok,
így a vitát ismét lezárom. Két felvetésre pedig annyit engedjenek meg, hogy elsőként
képviselő asszonynak, hogy a „de csak adminisztrációs terheket vállalt” itt azt hiszem,
hogy a kellőnél egy picivel több hangsúlyt éreztem a „csak”-on. Higgyje el, hogy ez is
rendkívül fontos ebben a rendszerben. Összekötném így már a másik területtel is, a
Megyei Önkormányzat egy foglalkoztatási és egy szakképzési, képzési programot
dolgoz ki. Ez a programkészítés folyamatban van sok más programmal együtt is, és
amikor abba a fázisba érkezik, természetesen a közgyűlés tagjainak ez rendelkezésre
fog állni megvitatásra. Hogy ehhez kell-e külön bizottságot felállítanunk, ebben én
még nem vagyok meggyőződve. Lehet, hogy a program elkészültekor, a
végrehajtásához a döntés fog születni, hogy szükséges egy önálló bizottság felállítása,
bár azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a megoldás. Újra a képviselő asszony
felvetésére, ez a képzési, szakképzési program, amin dolgozunk, ahogy akkor is
mondtam, egy sokkal inkább piacorientáltabb képzési rendszer, és egy teljes képzési és
szakképzési vertikum összefogására irányuló program különböző foglalkoztatási
klaszterek létrehozásával a Megyei Önkormányzat gondoskodása és bábáskodása,
valamint vezetése mellett. Ezzel azt szeretném mondani, hogy azonkívül, hogy ez egy
nagyszerű dolog, szerintem is sokat fog segíteni a megyénkben élők képzésében és
foglalkoztatásában. Nem gondolom, hogy képzést támogatni pusztán pénzügyi
területen, vagy források elköltésével lehet. De, ha eljutunk a program során ahhoz a
ponthoz, akkor természetesen ezt szeretnénk megvitatni minden egyes közgyűlési
taggal. Az előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 16 igen, 13 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi
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önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, – a közgyűlés
valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §
A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételi
főösszegét (2. melléklet)
állapítja meg.

39.933.955 eFt -ban

(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
működési célú hiánya 510.000 eFt. Az (1) bekezdésben megállapított bevételek
és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő költségvetési
hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye.”
2. §
A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
(3 melléklet) állapítja meg.

40.443.955 eFt-ban

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

b)

A megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.1. melléklet részletezése szerint)

37.100.365 eFt

a térségi integrált szakképzési központok működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.4.1.melléklet részletezése szerint),
718.261 eFt
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c)

önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások
feladatonként, beruházási feladatok célonkénti
kiadási előirányzata
632.332 eFt
(3.2.2. melléklet részletezése szerint),

d) az önkormányzat testület és bizottságai és a hivatal
által fizetendő működési kiadások
(3.2. melléklet szerint),

1.631.974 eFt

e)

Területi kisebbségi önkormányzatok

7.625 eFt

f)

felhalmozási hitel kamata

g)

kölcsön nyújtás a (dolgozóknak)

10.000 eFt

h)

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó
gázmotor fejlesztési hitel törlesztés

28.000 eFt

i)

Felhalmozási hitel törlesztése

11.600 eFt

j)

tartalék

165.398 eFt

138.400 eFt

(3) Az (1) és (2) bekezdésben jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása,
dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési
létszámkeretet e rendelet 1.; 3.1.; 3.1.1.; 3.2.; 3.2.1.; 3.2.2; 3.3.; 3.4.; 3.4.1; 4.;és
5. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.”
3. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetedik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedések
végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést véleményezték
bizottságaink. Elsőként kérem az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság a
megszokott 9 igen és 6 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottság a határozati
javaslatot 6 igen és 4 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen, 5 nem
mellett elfogadta a jelentést és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a jelentés határozati javaslatát 8 igen és 2 nem
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasoljuk.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta a
jelentés elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
38/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedések végrehajtásáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére vonatkozó
intézkedések végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá
tartozó intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedések végrehajtásáról szóló
jelentést.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
azonnal

Nyolcadik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó
intézkedések végrehajtásáról, javaslat gazdasági társaságok alapító okiratainak
módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az
ülés nyilvánosan folytatódik. Ugyanakkor az önkormányzati törvény 14. §-ának (2)
bekezdése alapján a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. A személyes érintettséget az érintettek bejelentették, és úgy
nyilatkoztak, hogy a szavazásban rész kívánnak venni. Tekintettel arra, hogy bármely
közgyűlési tag is terjeszthet elő kizárási indítványt, kérdezem, hogy van-e valaki a
képviselők közül, aki kizárási indítványt kíván előterjeszteni? Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el. A
bizottságok közül a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, és az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte az
előterjesztést. Kérdezem elsőként a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottságunk a
határozati javaslatot 6 igen és 4 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a jelentést, a határozati javaslatot és a hozzátartozó
alapító okirat módosításokat 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk mindkét határozati javaslatot 6 igen, 2 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt. A vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz
egy határozati javaslat kapcsolódik, amely tartalmilag két elkülönülő részből áll.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat I. részének elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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1.) Határozati javaslat I. része
A közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
határozati javaslat I. részét elfogadta.

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

2.) Határozati javaslat II. része
A közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a határozati javaslat II.
részét elfogadta.
A közgyűlés a fentiek alapján meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
39/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy:

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó
intézkedések végrehajtása
II. Gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása

I.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó intézkedések
végrehajtásáról szóló jelentést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó intézkedések
végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
azonnal
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II.
A Közgyűlés megtárgyalta a gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű
Társaságba történt apportálás, törzstőke felemelés következtében a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc, a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság és az Általános Vagyonkezelő Kft. – mint egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaságok – tekintetében, az alapító-tag személye
megváltozik, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat helyébe tagként a
Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság lép.
2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. és
az Általános Vagyonkezelő Kft. Alapító Okiratából a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat mellékszolgáltatása (Nemzetközi Kereskedelmi Központ
Kft. Miskolc: a miskolci 6942/2 hrsz-ú (Miskolc, Mindszent tér 1.) forgalomképes
székház ingatlan használati joga; Általános Vagyonkezelő Kft.: a kékedi 204 hrsz-ú
(Kéked, Fő u. 21.) korlátozottan forgalomképes műemlék kastélyingatlan
használati joga) törlésre kerül.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc
könyvvizsgálójának Tímárné Csépányi Judit (kamarai nyilvántartási száma:
005337, anyja neve: …, lakcíme: ...) kerüljön megbízásra, a korábbi díjazásával
megegyező összegű díjjal. A megbízatás 2011. április 13. napjától 2011. május 31ig szól.
Tímárné Csépányi Judit a Gt. 41. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint
könyvvizsgálónak választható, vele szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok
nem áll fenn.
4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Általános Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói
feladataival 2012. május 31-ig megbízott HITELES AUDIT 2000. Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó, Könyvelő és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyar
Könyvvizsgálói Kamarai engedély száma: 001418) székhelye 3519 Miskolc,
Katona J. utca 7. számról székhelyáthelyezés miatt 1163 Budapest, Kicsi u. 2. 3.
em. 4.-re, továbbá cégjegyzékszáma 05-09-007200-ról 01-09-931807-re az Alapító
Okiratban módosításra, átvezetésre kerüljön.
5. A Közgyűlés elfogadja a határozati javaslat 1. melléklete szerint a Nemzetközi
Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc; 2. melléklete szerint a KULCS-TOUR
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai
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Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és 3. melléklete szerint az
Általános Vagyonkezelő Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a bírósági cégeljárásban
szükséges okiratok aláírására, továbbá a határozat végrehajtásával kapcsolatban
szükséges valamennyi egyéb irat aláírására és intézkedés megtételére.
7. A Közgyűlés felhatalmazza a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét az Alapító Okirat módosításokkal kapcsolatban szükséges
intézkedések megtételére, a bírósági cégeljárásban szükséges okiratok aláírására,
továbbá a határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges valamennyi egyéb irat
aláírására és intézkedés megtételére.
8. A Közgyűlés felhatalmazza a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc, a
KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és az Általános
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét, a határozat végrehajtásával kapcsolatban
szükséges valamennyi okirat aláírására és intézkedés megtételére.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Fodor Attila ügyvezető
Simon László ügyvezető
Takácsné Ivankó Melinda ügyvezető
Orosz Gábor Zsolt ügyvezető
azonnal, illetve értelem szerint

Kilencedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartói irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési
szervek alapító okiratainak módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatunkat az Oktatási és Sport
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte. Kérdezem a bizottság elnökeit, ismertessék a bizottságuk
véleményét. Oktatási és Sport Bizottság.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 igen, 1 nem és
1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 egybehangzó szavazattal támogatta a javaslatot.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz
egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.)
határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítása mellékletben került a jegyzőkönyvhöz csatolásra.

Tizedik napirend: Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az
ülés nyilvánosan folytatódik. A napirend kapcsán előterjesztői módosítást terjesztek
elő, tekintettel arra, hogy az előterjesztés szövegében elírás következtében a
könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó eljárás egyszerű közbeszerzési eljárásként
került megjelölésre, ami helyesen: egyszerű beszerzési eljárás. Ez a határozati
javaslatot nem érinti. A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte. Kérdezem a bizottság elnökét
ismertesse a bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Képviselőtársaim is olvashatják a határozati javaslatban Fekete és
Fedor Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg a közgyűlésünk, illetve ezt a határozati
javaslatot bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait kérdésük, véleményük van-e? Szíveskedjenek azt most megtenni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Előterjesztéshez egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat
elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
41/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötése tárgyú
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1)
bekezdése alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a
Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.-t
bízza meg azzal, hogy a könyvvizsgálatot
Fekete Tibor
bejegyzett könyvvizsgáló végzi.
A megbízás határozatott időre, 2011. május 1-től - 2013. április 30-ig szól.
A megbízási díj a 2 év határozott időre nettó 5.760.000 Ft, azaz ötmillióhétszázhatvanezer forint + ÁFA, azaz bruttó 7.200.000 Ft, azaz hétmilliókétszázezer forint.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban foglaltak figyelembe
vételével a megbízási szerződést megkösse.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal
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Tizenegyedik napirend: Előterjesztés a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről,
javaslat az aktuális intézkedések megtételére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottsága véleményét.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
egyhangúlag elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
42/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a gyermekvédelmi
szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra tárgyú előterjesztést.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az ellátás szakmai feltételeinek javításával a Megyei
Önkormányzat eleget tesz a jogszabályban előírt feladatainak, biztosítja a beutalt
gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, különleges, speciális és utógondozói
ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a Gyermekvédelmi Szakértői
Bizottság működtetését.

A Közgyűlés a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai követelményeknek megfelelő
működése érdekében szükséges aktuális feladatokat az alábbiakban határozza meg:
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1. A gyermekotthoni csoportok és lakásotthonok kihasználtságának mutatói, valamint
az ellátórendszerben lévők ellátási szükségletei alapján a gyermekek elhelyezési
gyakorlatának felülvizsgálata szükséges, mely alapján az indokolt átszervezés
módját ki kell dolgozni.
2. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja, illetve telephelyeinek
korszerűsítése, felújítása, működésének energiatakarékossá tétele érdekében
szükséges pályázati támogatás bevonása, pályázaton való részvétel.
3. A szabad kapacitás kihasználása, az intézmény saját bevételeinek növelése
érdekében gondoskodni szükséges a működési engedéllyel rendelkező átmeneti
gondozást nyújtó átmeneti otthoni férőhelyek feltöltéséről, a nevelőszülői hálózat
keretén belül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői hálózat feltételeinek
megteremtéséről és működtetéséről.
4. Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek elhelyezési gyakorlatának, ellátási
szükségleteinek felülvizsgálatát el kell végezni, javaslatot szükséges kidolgozni az
ellátás racionalizálása érdekében.
5. A szakemberek szakmai és mentális támogatása és a képzési kötelezettségük
teljesítése érdekében folytatni szükséges a programok szervezését, kivitelezését.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, közgyűlés főjegyzője
Fodorné Nagy Katalin, mb. intézményvezető
2011. december 31., illetve folyamatos

Tizenkettedik napirend: Javaslat Tokaj Város Önkormányzat szakosított szociális
feladatainak, valamint Ózd Város Önkormányzat közoktatási feladatainak
átvételére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az Oktatási és Sport Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tartalmilag
azonos módosító indítványt terjesztett elő: A 2. számú határozati javaslatban (Ózd)
szereplő határidők 2011. szeptember 30.-ról 2011. május 31-re módosulnak. A
módosító indítványt támogatom. A javaslatunkat az Oktatási és Sport Bizottság, a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökeit
ebben a sorrendben ismertessék bizottságuk véleményét.
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Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk az Elnök úr által
említett módosító javaslatot, illetve a két határozati javaslatot a napirend keretén belül
14 egyhangú igen szavazattal támogatta és elfogadásra javasolja a közgyűlés számára.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az 1. számú határozati javaslatot 9 egybehangzó igen
szavazattal támogatta. A módosító indítványt, amit Elnök úr ismertetett 9 egybehangzó
igen szavazattal, majd a 2. számú határozatot szintén 9 egybehangzó igen szavazattal
támogatott.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megfogalmazni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Az
előterjesztésünkhöz két határozati javaslat, 1. és 2. számú jelzéssel kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a napirendhez kapcsolódó 1. számú határozati
javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) 1. számú határozati javaslat
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
43/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Tokaj Város Önkormányzat szakosított szociális feladatainak átvétele

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Tokaj Város
Önkormányzat szakosított szociális feladatainak átvételére vonatkozó javaslatot, és a
következő döntést hozza:

1. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, vizsgálja meg, hogy szükséges-e Tokaj Város
Önkormányzat szakosított szociális intézményi feladatainak átvételéhez a
feladatellátást szolgáló Tokaj Város Önkormányzatának Időskorúak Otthona
elhelyezéséül szolgáló 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52. szám alatti ingatlan.
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Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.
2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy amennyiben az átadásra kerülő feladat ellátása a
megyei önkormányzat jelenlegi intézményhálózatán belül nem biztosítható, Tokaj
Város Önkormányzatának Időskorúak Otthona fenntartói jogának átvétele
kizárólag az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásával
történjen.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1-2. pontban meghatározott feltételek
figyelembevételével Tokaj Város Önkormányzat polgármesterével folytassa le a
szükséges egyeztetéseket, valamint testületi döntésre terjessze elő a feladat
átvételére, valamint annak módjára vonatkozó megállapodást.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. szeptember 30.
4. A határozatot Tokaj Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a módosító
indítvány elfogadásáról.

Az Oktatási és Sport Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság módosító indítványára vonatkozó közgyűlési
szavazás eredménye:
2.) Módosító indítvány
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az Oktatási és Sport Bizottság, valamint az
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi
és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
módosító indítványát elfogadta.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek végül szavazni a
napirendhez kapcsolódó 2. számú határozati javaslat módosító indítvánnyal együtt
történő elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
3.) 2. számú határozati javaslat
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott az Oktatási és Sport Bizottság, valamint az
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi
és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
módosító indítványával együtt meghozta az
alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
44/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Ózd Város Önkormányzat közoktatási feladatainak átvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Ózd Város Önkormányzat
közoktatási feladatainak átvételére vonatkozó javaslatot, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, vizsgálja meg, hogy szükséges-e Ózd Város
Önkormányzat közoktatási feladatainak átvételéhez a feladatellátást szolgáló Árpád
Vezér Általános Művelődési Központ Szakképző Iskolája elhelyezéséül szolgáló
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. szám, és a Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola elhelyezésül szolgáló 3600 Ózd, 48-as út 6. szám alatti ingatlan.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2011. május 31.

2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy amennyiben az átadásra kerülő feladat ellátása a
megyei önkormányzat jelenlegi intézményhálózatán belül nem biztosítható, az
Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Szakképző Iskolája és a Széchenyi
István Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának átvétele kizárólag az 1.
pontban megjelölt ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadásával történjen.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1-2. pontban meghatározott feltételek
figyelembevételével Ózd Város Önkormányzat polgármesterével folytassa le a
szükséges egyeztetéseket, valamint testületi döntésre terjessze elő a feladat
átvételére, valamint annak módjára vonatkozó megállapodást.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. május 31.

4. A határozatot Ózd Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tizenharmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Középtávú Gazdasági programjára (2011-2014)
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot minden bizottságunk
véleményezte. Felkérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság 9
igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett támogatásra ajánlja.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottságunk 4 igen és 1 tartózkodás
mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 6 igen, 2
nem és 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás
mellett kérjük elfogadni az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a gazdasági programot 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk 7
igen, és 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a gazdasági programot 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
mellett támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt az
SZMSZ határidőin belül megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt látok, Kormos Dénes
frakcióvezető úr parancsoljon.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Vártuk, hogy a határidő végeztére, ami
rendelkezésünkre áll, csak elkészül ez az előterjesztés. Azt is látjuk, hogy a megye
vezetése törekedett a folytonosságra, hiszen egy ilyen ciklusprogram sok olyan elemet
tartalmaz, amit egy-egy önkormányzati ciklusban nem lehet megvalósítani. Tehát
kellőképpen épített az előzőre, számítógépes programok használatával a copy
módszerrel. Arra még nem mindig figyeltek, hogy az elválasztások és az áthúzások ott

52

legyenek, hogy a szöveg koherencia is rendben legyen. Szövegszerűen kerültek át
olyan tartalmi elemek, amelyek részben pontatlanok. Nyilvánvalóan vagy azért, mert
azt gondolták folyamatosságnak, vagy nem volt új gondolat. Ezek között átkerült jó
néhány olyan is, ami akkor sem állta már meg a valóságot, vagy merítette ki a pontos
információt, most sem. Alelnök úr tudhatja amikor Miskolcot is megemlíti, mondjuk,
hogy példát mondjak konkrétan, a megyében két helyen van működő repülőtér,
megemlíti Miskolcot és megemlíti Mezőkeresztes, mezőkövesdi repülőteret, de az
előterjesztő még ott tart, hogy az állami tulajdonban van, holott már régen az
önkormányzatok kapták meg használatba, és a hasznosítással gyakorlatilag egész más
szituáció van, ha már gazdasági programról beszélünk. Ráadásul meg stratégiai kérdés
is lehet adott esetben az a program, ami intermodális logisztikai központként
fejlesztési programokban is benne van. Na most, hogy ezt sikerült elolvasni az
előterjesztőknek és összerakni a kettőt, abban én nem vagyok biztos. Számos olyan
elemet lehet mondani, ahol statisztikai adatokkal ez kiegészül, viszont tartalmilag
gyakorlatilag nem mond semmit. Lelkesen hallottuk, még köztársasági elnök úr is
megerősítette, ha nem éltük volna át a lehetőségben rejlő tartalmakat elég jól, hogy
nagyon jó, hogy a megye és Miskolc azonos színű lett. Ez jó, mert végül is ebben az
esetben megemlítésre kerül egyszer Miskolc és még kétszer, mert az intézmények
elnevezésében Miskolc név is érintett. Hogy Miskolc Megyei Jogú Várossal, mint
megyei székhellyel egy négy éves ciklusprogramban melyek a stratégiai
együttműködés elemei, hát abból nem sok mindent látunk. Az, hogy azok az
erőforrások, emberi erőforrások, amelyekkel valamit kezdenünk kellene akár a
megtartásukkal, fejlesztésükkel ebben a térségben, a rendőrségnél is érintettük, de más
területen, hogy konkrétan mit és hogyan szeretne a Megyei Önkormányzat szó nincs
róla. Európai Unió kiemelt programja környezetvédelmi kérdések ügye, 2013-ban
lezárul az európai források jelentős része, átstrukturálódik. Komoly lemaradások
vannak bizonyos környezetvédelmi, elsősorban vízbázis védelmi beruházásokban. Itt
nemcsak a folyóvizek, hanem a karsztvizeket, a csatornaellátottságot tekintve is.
Környezetvédelmi területen épkézláb gondolat, vagy az, hogy milyen irányba
megyünk ezen a területen, nem fogalmazódik meg. Szó van a Megyei Önkormányzat
intézményeinek működtetési formájáról, nyilvánvalóan ennek a lehető
legracionálisabb megvalósítási elképzeléseiről. De, hogy a feladatellátás módja az
hogyan történik meg? Mondok egy példát, pedagógiai szakmai szolgáltatások,
közművelődés, több megye ezt átadta már a szolgáltatónak együttműködési
megállapodással. Megemlítésre történik ugyan az intézmények integrációja, de akár a
korábbi előterjesztésből kicsit az egeret két sorral lejjebb húzta volna valaki, még azt is
átmásolja, hogy ott egyébként milyen konkrét tevékenységi formák vannak és azzal
mit tudunk kezdeni, akkor annak lett volna információ tartalma. Így gyakorlatilag
nincs, mert azon túlmenően, hogy tudjuk, hogy ez a két intézmény, vagy azok az
intézmények, amelyek ott vannak, integrációban működnek tovább, ez egy nagyon
fontos dolog. De, hogy ez a koncepcionális kérdés itt ki is merül, hát akkor erről nem
tudom, hogy milyen módon lehet véleményt mondani. Térségi együttműködés
csomópontjai. Különböző helyzetben vannak Borsod-Abaúj-Zemplén megye térségei.
Látszik, hogy bizonyos településeknél, úgynevezett foglalkoztatási és fejlesztési
gazdálkodási csomópontok alakulhatnak ki, mint mindenütt Európában. Tehát minden
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településen, a legkisebb településeken is nyilván helyi foglalkoztatás nem oldható
meg, ennek rendszere van. Klaszterektől kezdve sok mindennek nevezik, ne menjünk
bele. Hogy ebben milyen irányban akarunk együttgondolkodni, gyakorlatilag nem
nagyon látszik érdemleges dolog. Nem beszélve arról, a határmenti területeknél, egyéb
területen és egyéb vonatkozásban is vannak nagyon komoly mozgásterek, akár európai
uniós mozgásterek is. Jelzésszerű dolog van, hogy igazán mit akarunk vele csinálni, az
nem nagyon látszik. Képzés, szakképzésről beszélt Elnök úr is, hogy ez irányban
történnek dolgok. Összességében sorolhatnám még, de sorolhatnék gyakorlatilag
majdnem tévedés kategóriájába sorolható átvett elemeket is, amelyek gyakorlatilag
tényleg az anyag szerkesztése kapcsán kerültek át szó szerint összevetve, áttekintve az
előző négy éves adatot. Arra a következtetésre lehet jutni, hogy némi statisztikai
adatnak az aktualizálásán túlmenően készült egy háttéranyag, ami nem tükröz
koncepciót, nem látszik belőle egy négy éves irány. Ennek két oka lehet, vagy nincs
mihez igazodni, mert még bizonyos területen a kormányzati elképzelések sem
kiforrottak, vagy nincsenek ez irányba gondolatok. Mind a kettő tragikus.
Összességében számunkra ez a program elfogadhatatlan.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Frakcióvezető úr. Több
hozzászólásra jelentkező nem látok, így a vitát lezárom. Ha jó értem, ellenzéki
frakcióvezető módjára nem ért egyet a ciklusprogramunk több pontjával és kifogásolja
annak tartalmát, folytonosságát, illetve stratégiai pontjait. De én ezt meg is értem,
ugyanakkor szívesen veszem és kezdeményezem, hogy ezeket a kérdéseket, amiket
felvetett, ha esetleg bővebben kifejti majd nekem egy négyszemközti, vagy egy
szűkkörű megbeszélésben, akkor én fogékony leszek ezekre a dolgokra, mert nekünk
az fontos, hogy ebben a gyorsan változó környezetben mi is legalább ugyanolyan
gyorsan változzunk gazdasági stratégiában is, hogy életben tudjunk maradni. Az
előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
45/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programja
(2011-2014)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés – az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

54

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991.
évi XX. törvény alapján –
1. megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjára (2011-2014) vonatkozó előterjesztést és azt a melléklet szerint
elfogadta,
2. szükségesnek tartja, hogy az éves költségvetési koncepciók és rendelettervezetek
összeállításakor, az ágazati-szakmai előterjesztések készítésekor vegyék
figyelembe a gazdasági programban megfogalmazottakat,
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
folyamatos

3. fontosnak tartja, hogy a megyei közgyűlés tisztségviselői, bizottságai, tanácsnokai
és közgyűlési tagjai tevékenységük során tartsák szem előtt és segítsék elő a
gazdasági programban foglaltak megvalósítását,
4. felkéri a közgyűlés Elnökét, hogy a közgyűlési ciklus lejáratát megelőzően
készítsen beszámolót a gazdasági programban foglaltak megvalósulásáról,
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2010. szeptember 30.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közlönyében való közzétételét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona főosztályvezető
azonnal

Tizennegyedik napirend: Javaslat a Mezőcsáti Fióklevéltár megszüntetésére és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alapító Okiratának módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte. Kérdezem a bizottság elnökeit, ismertessék a bizottságuk
véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Megtárgyaltuk,
bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk 7 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a határozati
javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - a
minősített többség szabályai szerint
meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
46/2011. (IV. 28.) határozata

Tárgy: a Mezőcsáti Fióklevéltár megszüntetése és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Levéltár Alapító Okiratának módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Mezőcsáti Fióklevéltár
megszüntetése és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alapító Okiratának
módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Mezőcsáti Fióklevéltár
(Mezőcsát, Szent István u. 46., hrsz. 463.) telephelyét 2011. május 1. napi
hatállyal megszünteti

2.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 31/2009. (IV.30.)
B.A.Z. M.ÖNK. határozattal jóváhagyott, az 57/2009. (VI.25.) B.A.Z.M.ÖNK.
határozattal, valamint a 13/2010. (II.11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal és a
13/2011. (II.17.) határozattal módosított alapító okiratát 2011. május 1. napi
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okirat „A költségvetési szerv telephelyei” című 3. pontjában a b)
pont törlésre kerül.
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b) „A költségvetési szerv alaptevékenysége:” című 7. pontban az
„Alaptevékenységi szakágazat:” alcím alatti szövegrész a korábbi „9101
Könyvtári, levéltári tevékenység” szövegről a következőre módosul: „910100
Könyvtári, levéltári tevékenység”
c) „A feladatellátást szolgáló vagyon” című 15. pontban törlésre kerül a
„Mezőcsáti Fiók Levéltár Mezőcsát, Szent István u. 46., hrsz: 463; területe
1903 m2” szövegrész.
3.

A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okirat módosításáról szóló jelen
határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
költségvetési szerv vezetője a Magyar Államkincstár részére a változás
bejelentéshez szükséges nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelős:
Határidő:

4.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

A Közgyűlés felhívja jelen határozattal érintett költségvetési szerv vezetőjét,
hogy a változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban, és egyéb
kapcsolódó dokumentumokban vezesse át.
Felelős:
Határidő:

az érintett költségvetési szerv vezetője
azonnal

Tizenötödik napirend: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
Közalapítvány 2010. évi munkájáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként Gál Jánost, a BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnökét
köszöntjük a közgyűlésünkön. Felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja
kiegészíteni szóban a beszámolóját, akkor tegye meg.
Gál János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
kuratóriumának elnöke nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Közalapítvány

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A beszámolót az Oktatási és Sport
Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte. Ebben a sorrendben kérem a bizottsági elnököket ismertessék
a bizottságuk véleményét.
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Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 14 igennel
javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: A beszámolóból valóban látszik, hogy az elmúlt időszakban
folyamatosan csökkent a lehetősége az alapítványnak a működésben, ennek
eredményeként, vagy ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, bizottságunk 10
egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a kuratórium beszámolóját 9 egybehangzó igen
szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem a közgyűlés tagjait,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
47/2011. (IV. 28.) határozata

Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány
2010. évi munkájáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2010. évi munkájáról szóló beszámolót, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért
Közalapítvány a beszámolási időszakban pályázati rendszerével segítette a megyei
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben
(megyei fejlesztési terv) foglalt feladatok megvalósítását.
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2. A Közgyűlés elismeri a kuratórium munkáját, a beszámolót elfogadja, és erről
értesíti a közalapítványt.
Felelős:
Határidő:

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

Tizenhatodik napirend: Javaslat a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő
megállapodások jóváhagyására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte a Kisebbségi
Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság, valamint az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságuk véleményét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta, 5 igen egybehangzó szavazattal azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot és mind az öt kisebbségi
önkormányzattal kötendő megállapodás-tervezetet 10 egyhangú igen szavazattal
elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a javaslatot a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő
megállapodások jóváhagyására egyhangúlag 9 egybehangzó szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
48/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyása
A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a területi kisebbségi
önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) Önkormányzati
rendelete 2.3. mellékletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására
biztosított összeg figyelembevételével, a támogatás elnyerése céljából
-

pályázatot írjon ki a területi kisebbségi önkormányzatok számára 2011. május
31-ig.
gondoskodjon a pályázati eljárás lebonyolításáról, és annak eredményeképpen
június 30-ig döntsön az egyes területi kisebbségi önkormányzatokat megillető
támogatás összegéről.

2.

A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Cigány Kisebbség
Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei
Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzattal, a
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi
Önkormányzattal, a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Szlovák Kisebbség
Területi Kisebbségi Önkormányzattal a költségvetés tervezése, elfogadása,
végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában kötendő megállapodásokat, e
határozat mellékletében foglaltak szerint.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban felsorolt öt területi
kisebbségi önkormányzattal kötendő megállapodásokat aláírja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Tizenhetedik napirend: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést mindegyik bizottságunk
véleményezte. Felkérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
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Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: 12 igen, 3 nem szavazattal
elfogadásra javasoljuk.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen egybehangzó
szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
megtárgyalta 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 11 igen, 2 tartózkodás mellett
bizottságunk az ellenőrző jelentés elfogadását javasolja.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a 27 oldalas jelentést, amely 5 mellékletet tartalmaz,
11 intézmény átfogó ellenőrzését és 6 intézmény soron kívüli célvizsgálatát
tartalmazza, elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek, mégpedig 9 igen és 1 nem
szavazattal.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasoljuk.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az összefoglaló jelentést 8 igen, és 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni most a határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtásáról
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 2010. évi
ellenőrzési terv végrehajtásáról és az alábbi döntést hozza:

1.

A Közgyűlés elfogadja az éves összefoglaló
2010. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.

2.

A Közgyűlés felhívja a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben
megfogalmazott tapasztalatok kerüljenek hasznosításra a 2011. évi ellenőrzések
lefolytatása során.
Felelős:
Határidő:

ellenőrzési

jelentést

a

Dr. Kovács János főjegyző
folyamatos, illetőleg 2011. december 31.

Tizennyolcadik napirend: Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintett hozzájárult, így az ülés
nyilvánosan folytatódik. A javaslatot az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét,
ismertesse a véleményüket.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a javaslatot a címzetes főjegyzői cím adományozására
4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Előterjesztésünkhöz egy határozati
javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni arról, hogy a közgyűlés
javasolja-e Dr. Szunyogh Szabolcs részére a címzetes főjegyzői cím adományozását.
Értelemszerűen a nem az nem, az igen az igen, tartózkodik pedig tartózkodik.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) 1/A. határozati javaslat
A közgyűlés 4 igen, 15 nem szavazattal, 8
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Dr. Szunyogh Szabolcs, Abaújszántó város jegyzője részére címzetes főjegyzői
cím adományozására javaslat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a címzetes főjegyzői cím
adományozásáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés nem javasolja Dr. Szunyogh
Szabolcs, Abaújszántó város jegyzője részére 2011. évben a címzetes főjegyzői
cím adományozását.

2. A Közgyűlés határozatát meg kell küldeni Abaújszántó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének,
valamint
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatalnak.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 4
igen, 15 nem, 8 tartózkodás mellett a közgyűlés nem javasolja címzetes főjegyzői cím
adományozását Dr. Szunyogh Szabolcs úr részére.

Tizenkilencedik napirend: Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte. Kérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Most, hogy ismét lehetősége nyílik Megyei Közgyűlésünknek
ÖNHIKI-s pályázaton részt venni, bizottságunk 10 egyhangú igen szavazattal
elfogadta, elfogadásra ajánlja a javaslatot, hogy vegyünk részt ebben a folyamatban.

63

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben véleményük, kérdésük van, szíveskedjenek azt
megosztani velünk most. Nem látok hozzászólásra jelentkező képviselőt, így a vitát
lezárom. Előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
a)

Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 510 000 ezer
Forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

b)

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

c)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.

d)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. április 30.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 25
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot, így
nemcsak lehetőségünk nyílt ismét az ÖNHIKI pályázatban való részvételre, hanem ezt
meg is fogjuk tenni.

Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvételére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy
Dr. Csiba Gábor képviselőtársunk módosító indítványt nyújtott be a határozati javaslat
2. pontjához. A módosító indítvány szerint a határozati javaslat 2. pontja az alábbiak
szerint módosul:
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház az 1. pontban szereplő pályázatra vonatkozó, 2011. május 1.
napjáig benyújtandó pályázati koncepciójában a támogatás felhasználásának
helyszíneként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházat (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., mint központ), a Szent Ferenc
Rehabilitációs Kórházat (Miskolc, Csabai kapu 42.), valamint a Pszichiátriai
Szakkórház és Betegotthont (Izsófalva, Mária táró 13.) szerepeltesse azzal, hogy a
pályázat benyújtásának időpontjában az érintett helyszínek a konzorciumvezető
intézmény telephelyeként szerepelnek.
A Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága a módosító indítványt megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. A módosító indítványt magam is támogatom. A
javaslatot véleményezte az Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottság
elnökeit ismertessék a véleményüket.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a
pályázaton való részvétel lehetőségét, megállapítottuk, hogy ez egy a térséget, tehát
három megyét érintve egy rendkívül jelentős lépés, és az még egy külön megtisztelő
dolog, hogy a Megyei Önkormányzat egészségügyi intézményét, mint konzorcium
vezetőt jelöli meg a pályázat. Úgyhogy a bizottság is, meg személyem is természetesen
támogatjuk egyhangúlag ezt a lehetőséget.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: A mi bizottságunknak az eredeti határozati javaslatról volt
lehetősége szavazni. Ezt meg is tette. 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
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Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta 9 igen
szavazattal.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Én a magam
részéről annyit emelnék ki, nyilván mindenki számára egyértelmű hogy miért, a Szent
Ferenc Kórház jelentős pályázati hozzájárulásban volt tervezve, hogy a munkáját
folyamatosan magas színvonalon végezhesse a jövőben is. Előterjesztésünkhöz egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek először szavazni a módosító
indítvány elfogadásáról.

Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány

A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett Dr. Csiba Gábor
közgyűlési tag módosító indítványát
elfogadta.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat módosító indítvánnyal együtt történő
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett Dr. Csiba Gábor
közgyűlési tag módosító indítványával
együtt meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című (ÉMOP4.1.2/A-11) pályázaton való részvétele
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való
részvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
vezetésével a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című (ÉMOP-4.1.2/A11) pályázati felhívásra konzorciumi pályázat kerüljön benyújtásra a szükséges
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésével.

2.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház az 1. pontban szereplő pályázatra vonatkozó, 2011.
május 1. napjáig benyújtandó pályázati koncepciójában a támogatás
felhasználásának helyszíneként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházat (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., mint központ) a
Szent Ferenc Rehabilitációs Kórházat (Miskolc, Csabai kapu 42.), valamint a
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthont (Izsófalva, Mária táró 13.) szerepeltesse
azzal, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában az érintett helyszínek a
konzorciumvezető intézmény telephelyeként szerepelnek.

3.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház saját költségvetésében biztosítja az 1. pontban szereplő
pályázati projekt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházra vonatkozó teljes elszámolható költségének 5 %-át kitevő, maximálisan
36,84 millió Ft, azaz harminchatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint összegű
önerőt.
Felelős:
Határidő:

4.

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentumok és nyilatkozatok
aláírására, továbbá a pályázat benyújtásáig szükségessé váló intézkedések
megtételére, a Közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen
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Huszonegyedik
napirend:
mezőgazdaságáról

Tájékoztató

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként köszönthetjük Balogh
Zoltán urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága mb. igazgatóját. Nincs? Döbbenet. Akkor ezek szerint
Balogh úr úgy ítélte meg, hogy szóban nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót.
Tájékoztatóját véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság. Kérdezem a bizottság elnökét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Nem volt könnyű Balogh urat meggyőzni, hogy mégiscsak jöjjön el
bizottsági ülésre, de eljött, ott volt a bizottsági ülésen. Szóbeli kiegészítésében a
feldolgozói kapacitásokat egészítette ki, illetve azt mondta, hogy a tavaly készített
anyagot egy kicsit aktualizálta a friss számokkal, de a teljes anyag aktualizálása az
nem ért véget, mert, hogy a Statisztikai Hivataltól nem sikerült minden számot
megkapnia. Ettől függetlenül a bizottságunk azt mondta, hogy a tájékoztatót 10 igen és
1 tartózkodás mellett tudomásul veszi.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Közben több ügyrendi hozzászólásra
jelentkezőt látok. Elsőként Kormos frakcióvezető úr, parancsoljon.
Kormos Dénes, az MSZP frakcióvezetője: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt
Közgyűlés! Egy picit komolytalan a dolog, mert ha most úgy végignézek magunk
között, nem ismerve mindenkit, keresek olyan személyt, aki mondjuk ebben a témában
ha kérdések merülnek fel, akkor kompetens választ tud adni a felvetett dolgokra. Ez
így szerintem nem tárgyalható. Elnök urat kérjük, hogy a szükséges lépéseket ezzel
kapcsolatban tegye meg, javaslom, hogy vegyük le napirendről. Ez így jelzés értékű és
ezt így nem szabad. A megye mezőgazdasága van annyira fontos kérdés, és az ezen a
területen dolgozók is, minthogy most ezt így intézzük. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Szamosvölgyi képviselő úr szintén ügyrendi
hozzászólásra jelentkezett.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja egyetért a Kormos Dénes, az MSZP
frakcióvezetője által elmondottakkal.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Csatlakozik gondolom akkor ahhoz az
indítványhoz, hogy napirendről vegyük le a megye mezőgazdaságáról szóló
előterjesztést. Én a magam részéről szintén támogatom, hogy vegyük le napirendről.
Nem a munkatervből vettük le, csak a mai napirendről, tehát kérdezem a közgyűlés
tagjait, hogy támogatják-e, hogy a napirendről a mai napon kerüljön le a megye
mezőgazdaságáról szóló előterjesztés megtárgyalása azzal, hogy a következő
közgyűlésen napirendre tűzzük ezt a kérdést? Szavazás indul.
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A „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról” című előterjesztés
napirendről való levételére vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - a
„Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
mezőgazdaságáról”
című
előterjesztést levette napirendjéről.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A közgyűlés 25 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett támogatta, hogy vegyük le a napirendről. Ha megengedik
én a magam részéről felvállalom, hogy a Kormányhivatal felé ezt elnöki jogkörömben
jelezzem és megkérjem őket a téma komolyságához illő fellépésre, de szerintem ehhez
a közgyűlést nem kell megszavaztatnunk.

Huszonkettedik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének a helyben központosított közbeszerzésekről szóló
21/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy
Dr. Csiba Gábor képviselőtársunk módosító indítványt nyújtott be. A Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága a módosító indítványt megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolta. Magam részéről a módosító indítványt ebben a formában nem
támogatom, ám hogy ha a módosító indítványt kézbe veszik, nyomon követhetik azt,
hogy módosításként - nincs kiosztva? - módosításként felmerült a központosított
közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alól történő Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház eseti jelleggel külön, rövid
indoklással ellátott kérelmére felmentés kérése, valamint az adott tárgyú közbeszerzési
eljárás önkormányzat által történő lebonyolítása alól. Magam részéről egyeztetve a
bizottság elnökével a módosítási indítványként javaslom támogatni a központosított
közbeszerzési rendelet alól történő kivételét az eseti jelleggel történő egyetemi kórházi
beszerzésekre vonatkozóan, de nem támogatom a közbeszerzési eljárás önkormányzati
hatásköréből történő kivonását. A módosító indítványt, valamint az előterjesztést
bizottságaink véleményezték. Kérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az említett módosító
indítvánnyal együtt támogatta az Egészségügyi Bizottság. Elfogadjuk ezt az elnöki
módosítást is.
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Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Nyilván nem tudtuk így
tárgyalni egységében, viszont a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra ajánljuk.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztést
13 igennel javasolja elfogadásra.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk az eredeti rendelet-tervezet módosítást 10 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Egyhangúlag
támogattuk.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az eredetileg megküldött közbeszerzési rendelettervezet módosítására vonatkozó előterjesztést 9 egybehangzó szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet, illetve egy módosító indítvány kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a módosító indítvány elfogadásáról abban a
formában, ahogy az imént az Egészségügyi Bizottság támogatásában, illetve az elnöki
támogatásban elhangzott.

Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag módosító indítványára vonatkozó közgyűlési szavazás
eredménye:
1.) Módosító indítvány
A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a módosító indítványt nem
fogadta el.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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2.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a helyben
központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII.17.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A helyben központosított közbeszerzés tárgyi hatálya az Európai Bizottságnak
2007. november 28-i 213/2008/EK - a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési
eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról – szóló
rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott áruk és szolgáltatások
körére terjed ki.”

(2) A Rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) beszerzési igény: az intézmény által az EK rendeletben meghatározott áruk és
szolgáltatások
megrendelésére
irányuló
szerződés
(szerződés,
keretmegállapodás, keretszerződés) alapja;”
(3) A Rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése (az EK rendelet alapján, a
pontos CPV-kód megadásával, valamint az esetleg speciális minőségi jellemzők
feltüntetésével);”
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2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §
Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
helyben központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelete 1. melléklete.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a teremben Balogh Zoltán urat,
a közgyűlés nevében. Ugyanakkor megragadom az alkalmat, és sajnálattal
tájékoztatom arról, hogy a napirendet a mai közgyűlés napirendjéről levettük, tekintve,
hogy előterjesztői minőségében nem volt jelen, amikor a napirend tárgyalása
megkezdődött.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Megyei

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A napirendhez előterjesztői módosítást
terjesztek be. A határozati javaslat mellékletét képező közbeszerzési terv helyett
módosított közbeszerzési terv elfogadását javaslom, ami a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került. A javaslatot bizottságaink véleményezték. Elsőként az Egészségügyi
Bizottság elnökét kérem a bizottság véleményének ismertetésére.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság
támogatta az előterjesztést.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Bizottságunk szintén
támogatta 10 egyhangú igennel, köszönöm.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 13 egyhangú
igennel támogatja a közgyűlés számára elfogadásra az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a 2011. évi közbeszerzési terv elfogadását 10 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Egyhangúlag
támogattuk.

72

Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Bizottságunk az eredetileg megküldött javaslatot tudta tárgyalni, azt
7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt. A vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni az előterjesztői módosítással együtt a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett az előterjesztői
módosítással együtt meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének elfogadása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlés megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve elfogadására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.

A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

2.

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen

A Közgyűlés elrendeli a 2011. évi közbeszerzési terv hivatalos honlapján –
www.baz.hu – történő közzétételét.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János, főjegyző
azonnal
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem Balogh urat, hogy esetleg készen
áll-e arra, hogy a napirendet megváltoztatva a megye mezőgazdasági helyzetéről szóló
beszámolóját szóban kiegészítse?
Balogh Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága mb. igazgatója: Természetesen igen és elnézést kérek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor viszont kérdezem a közgyűlés tagjait,
a napirendi pont napirendre történő visszavételét támogatja-e, vagy sem? Kérem,
szavazzunk most.

A „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról” című előterjesztés
napirendre történő visszavételére vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 12 igen, 13 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
„Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
mezőgazdaságáról”
című
előterjesztés
napirendre
történő
visszavételét elutasította.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 12
igen, 13 nem, s 2 tartózkodás mellett a napirendre történő visszavételt elutasította a
közgyűlés. Megkérem Balogh urat, mivel az előbb olyan határozatot hoztunk, hogy a
májusi közgyűlési napirendre ismét felvesszük a megye mezőgazdasági helyzetéről
szóló beszámoló tárgyalását, ezért így szóban is, tisztelettel vesszük, hogy ha
megtisztel bennünket és az előterjesztőként kiegészíti a beszámolóját májusi
közgyűlésünkön. Köszönöm szépen.

Huszonnegyedik napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
által tervezett nevelési-oktatási intézmények átszervezésével, megszüntetésével
kapcsolatos szakvéleményre
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Oktatási és Sport Bizottság
véleményezte. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a véleményüket.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 igen, 1
tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés elfogadását.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 4 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási
intézmények átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos szakvélemény
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmények átszervezésével,
megszüntetésével kapcsolatos szakvéleményre vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) és (7) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések alapján – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által
tervezett nevelési-oktatási intézmények átszervezésével, megszüntetésével
kapcsolatban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére (2007-2013) építve – a
határozati javaslat melléklete szerinti szakvéleményt adja ki.
Felelős:
Határidő:

2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozati javaslat melléklete szerinti
szakvéleményt aláírja.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

A határozatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
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Melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szakvéleménye

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási
intézmények átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos szakvélemény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. § (6) és (7) bekezdéseibe foglalt rendelkezések alapján – a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervére (2007-2013) építve – az alábbi szakvéleményt adja:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi nevelési-oktatási intézmények
átszervezését, megszüntetését, illetve tulajdoni és fenntartói jogának átadását tervezi
egyházi (világnézeti alapon szerveződő) fenntartónak:
1. A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Vörösmarty
Mihály Tagiskolájának fenntartói jogát a Magyar Katolikus Egyház Egri
Főegyházmegyéjének 2011. augusztus 31. napjával adja át.
A Miskolc 3700/31 hrsz. alatt felvett általános iskola megnevezésű, természetben
Miskolc, Mádai L. u. 2. sz. alatti ingatlant a rajta lévő iskolaépülettel és a 3700/32
hrsz-on lévő napköziotthont – a nevelési-oktatási funkció megtartása mellett –
adás-vételi szerződéssel értékesíti az Egri Főegyházmegye részére.
2. A Szinva-Népkerti Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájának fenntartói jogát a
Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének 2011. augusztus 31. napjával
adja át.
A Miskolc 3700/36 hrsz. alatt felvett óvoda megnevezésű, természetben Miskolc,
Vörösmarty u. 26. sz. alatti ingatlant a rajta lévő óvoda épülettel – a nevelési
funkció megtartása mellett – adás-vételi szerződéssel értékesíti az Egri
Főegyházmegye részére.
3. A Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tagiskolájaként működő 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola fenntartói jogát,
valamint a tanulók nevelését-oktatását, mint közoktatási feladatot 2011. augusztus
31. napjával – határozatlan időre – a Magyarországi Evangélikus Egyháznak adja
át.
A Miskolc 13. hrsz-on lévő általános iskola megnevezésű, természetben a Miskolc,
Kis-Hunyad u. 7. sz. alatti és a 19. hrsz-on lévő általános iskola megnevezésű,
természetben a Dayka G. u. 6. sz. alatti ingatlant a rajta lévő iskolaépületet
ingóságaival együtt – a nevelési-oktatási funkció megtartása mellett – 2011.
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augusztus 31. napjától határozatlan időre, térítésmentesen, a Magyarországi
Evangélikus Egyház használatába adja.
A telekrendezés megtörténte után, az ingatlan nyilvántartási eljárás jogerős
lezárását követően a fenti ingatlant a Magyarországi Evangélikus Egyház részére
az önkormányzat értékesíti.
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartói irányítása alatt működő
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolát, mint költségvetési szervet jogutód
nélkül megszünteti 2011. augusztus 31. napjával. A szakközépiskola fenntartói
jogát a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátusnak átadja.
A Miskolc I. 40026/40 hrsz. alatt felvett iskolaépület és tornaterem megnevezésű,
természetben Miskolc, Jászi O. u. 1. sz. alatti ingatlant, valamint a rajta lévő
iskolaépületet, továbbá a feladatellátást szolgáló ingóságokat a Miskolci Görög
Katolikus Apostoli Exarchátus részére – a nevelési-oktatási funkció megtartása
mellett – adás-vételi szerződéssel értékesíti.

Ballagó Zoltán közoktatási szakértő (szakértői igazolás száma: SZ022447) szakértői
véleménye alapján az érintett intézmények átszervezésének, illetve önkormányzati
fenntartása megszüntetésének sem törvényi, sem szakmai akadálya nincs. A tanulók
tanulói jogviszonya nem károsul. Az önkormányzat a gyermekek, tanulók nevelési és
oktatási minőségéről továbbra is a kialakult, megfelelő színvonalon gondoskodik,
biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások igénybevétele. A tervezett
intézkedések a gyermekeknek és a tanulóknak nem jelent aránytalan terhet, azok
figyelembe veszik a gyermekek mindenek felett álló érdekét.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartói irányítása alatt működő
közoktatási intézményrendszerének a fentiek szerinti tervezett átalakítása – a fent
nevezett közoktatási intézmények átszervezése, megszüntetése, illetve tulajdoni és
fenntartói jogának átadása egyházi fenntartónak – nem áll ellentétben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés által a 158/2007. (XII. 20.) Kgy. számú határozattal
jóváhagyott, a 16/2011. (II. 17.) határozattal módosított Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervével (2007-2013).

Miskolc, 2011. április „

”
Dr. Mengyi Roland
a Közgyűlés elnöke
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Huszonötödik napirend: Javaslat Domaháza Község Önkormányzata által tervezett
óvodai feladatellátási rendszerének átszervezésével kapcsolatos szakvéleményre
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot ismét az Oktatási és Sport
Bizottság véleményezte.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 13 egyhangú igennel
támogatjuk az elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslatunk elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Domaháza Község Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási
rendszerének átszervezésével kapcsolatos szakvélemény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Domaháza Község
Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási rendszerének átszervezéséről
kapcsolatos szakvéleményre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – Domaháza Község Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási
rendszerével kapcsolatban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére (2007-2013)
építve – a határozati javaslat melléklete szerinti szakvéleményt adja ki.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal
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2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozati javaslat melléklete szerinti
szakvéleményt aláírja.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

A határozatot Domaháza Község Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
Melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szakvéleménye

Tárgy:
Domaháza Község Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási
rendszerének átszervezésével kapcsolatos szakvélemény
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére (2007-2013) építve – az alábbi
szakvéleményt adja:
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 2011. februárjában
21/2011. (II. 14.) KH. határozatával döntést hozott arról, hogy a helyi
Napköziotthonos Óvodáját Ózd városával kötendő intézményfenntartói társulás
keretében kívánja működtetni.
Petránné Képes Gizella közoktatási szakértő (szakértői igazolás száma: SZO23351)
szakértői véleménye alapján a Fenntartó továbbiakban is – a Kt. elvárásainak
megfelelően - biztosítja az óvodai ellátás megfelelő színvonalon történő működését.
A szolgáltatás igénybevétele sem a gyermekeknek, sem a szülőknek nem jelent
aránytalan terhet, a változást követően (Kt.88. §. (6) bekezdés), hiszen a gyermekek és
a tanulók a megszokott környezetben – a szülői igényeknek megfelelve – folytathatják
tanulmányaikat.
A tervezett intézkedésről az érintett dolgozókat, szülőket és kisebbségi
önkormányzatokat a jelenlegi fenntartó önkormányzatok a hatályos jogszabályban
előírt időben tájékoztatják és véleményüket kikérik.
A Kt. 102. §. (2) bekezdésének a) pontja biztosítja a fenntartónak azon jogát, hogy
intézményeit átszervezhesse, illetve, hogy feladataikat társulásban való részvétellel
vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján lássák el (
Kt. 88. §. (4) bekezdés).
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Domaháza Község Önkormányzata a fenntartói irányítása alatt működő közoktatási
intézményrendszerének a fentiek szerinti tervezett átalakítása – a helyi
Napköziotthonos Óvoda Ózd városával kötendő intézményfenntartói társulás
keretében történő működtetése – nem áll ellentétben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés által a 158/2007. (XII. 20.) Kgy. számú határozattal jóváhagyott, a
16/2011. (II. 17.) határozattal módosított Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével (2007-2013).

Miskolc, 2011. április „

”

Huszonhatodik napirend: Javaslat Sajóbábony Város Önkormányzata által
fenntartott és működtetett Általános Művelődési Központ átszervezésével
kapcsolatos szakvéleményre
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Oktatási és Sport Bizottság
véleményezte.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 13 igennel szintén támogatja a
bizottság az elfogadását az előterjesztésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 26 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Általános
Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos szakvélemény
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Sajóbábony Város
Önkormányzata által tervezett Általános Művelődési Központ átszervezésével
kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – Sajóbábony Város Önkormányzata Általános Művelődési Központ
átszervezésével kapcsolatban – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére (2007-2013)
építve – a határozati javaslat melléklete szerinti szakvéleményt adja ki.
Felelős:
Határidő:

2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozati javaslat melléklete szerinti
szakvéleményt aláírja.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

A határozatot Sajóbábony Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
Melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szakvéleménye

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Általános
Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos szakvélemény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére (2007-2013) építve – az alábbi
szakvéleményt adja:
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Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2011. (II. 22.) számú,
majd az azt kiegészítő 48/2011. (III. 29) számú önkormányzati határozatával az általa
fenntartott és működtetett Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK)
megszüntetéséről döntött, és 2011. augusztus 1-jétől közoktatási és közművelődési
feladatait önálló intézmények működtetésével kívánja ellátni.
Bali István közoktatási szakértő (szakértői ig. sz.: SZ 021781), valamint Hajdú
Józsefné közoktatási szakértő (szakértői ig. sz.: 012994-02) szakértői véleménye
alapján Sajóbábony Város Önkormányzata a 32/2011. (II. 22) számú, majd az azt
kiegészítő 48/2011. (III. 29) számú határozatában elvi döntést hozott az általa
fenntartott és működtetett ÁMK megszüntetéséről, s arról, hogy a kötelező közoktatási
alapfeladatait 2011. augusztus 1-jétől feladattípusok szerint, azaz önálló, 8 évfolyamos
általános iskola és önálló, 3 csoportos napközi otthonos óvoda működtetésével kívánja
megoldani az eddig is biztosított szolgáltatások megtartásával. Ehhez a szakmai és
pénzügyi feltételeket biztosítja.
A tervezett megoldás a Kt. 88. § (6) bekezdésének megfelelően az önkormányzat
kötelező közoktatási feladatáról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik, oly
módon, hogy az aránytalan terhet a szolgáltatást igénybe vevőknek nem jelent.
A Kt. 102. § (9) bekezdésének megfelelően a 2011. augusztus 1-i intézményalapítási
dátum is jogszerű.
A tervezett megoldás nem sérti meg a gyermekek mindenek felett álló érdekét.
Sajóbábony Város Önkormányzata a fenntartói irányítása alatt működő közoktatási
intézményrendszerének a fentiek szerinti tervezett átalakítása –– Általános Művelődési
Központ megszüntetése s annak, a kötelező közoktatási alapfeladatainak 2011.
augusztus 1-jétől történő feladattípusok szerinti átszervezése nem áll ellentétben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által a 158/2007. (XII. 20.) Kgy. számú
határozattal jóváhagyott, a 16/2011. (II. 17.) határozattal módosított Borsod-AbaújZemplén Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervével (2007-2013).

Miskolc, 2011. április „

”

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!
Zárt ülést rendelek el a következő napirendi pontokhoz. A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülésen tárgyalja a következő két előterjesztést. Zárt ülésen részt vesznek a közgyűlés
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tagjai, Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, szakértőként pedig
hivatalunk főosztályvezetői, valamint az informatikus kollégák. Kérem a tisztelt
vendégeket az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni.

Huszonhetedik napirend: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Huszonnyolcadik napirend: Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj
ügyben (B. P., Miskolc)
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.
A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előző két napirend zárt ülésen történő
megtárgyalását követően nyilvános ülésen folytatja tovább áprilisi ülését.

Huszonkilencedik napirend: Egyebek
29.1. Tájékoztató képviselői kérdésre adott válaszról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés 2011. március 31-ei ülésén
Pasztorniczky István közgyűlési tag szóban tett fel kérdést bírósági ülnökök
megválasztásával kapcsolatban. Képviselő úr részére adott válasz a közgyűlés
tagjainak megküldésre került. Az SzMSz-ünk 33. §-ának (4) bekezdése szerint a
kérdésekre írásban adott választ a közgyűlés előtt meg kell küldeni minden
képviselőnek, és annak elfogadásáról a közgyűlés dönt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést,
szíveskedjenek szavazni a képviselői kérdésre adott válasz elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2011. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott válasz elfogadása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a képviselői kérdésre adott
válaszról szóló tájékoztatót és az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést
hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet 33. § (4) bekezdése alapján Pasztorniczky István megyei közgyűlési tag által a bírósági ülnökök választásával kapcsolatban – a közgyűlésen szóban feltett
kérdésekre a Közgyűlés főjegyzője által adott válaszokat elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a képviselői kérdésre adott
választ. Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Ezzel a mai közgyűlést bezárom.
Hozzászólásra jelentkezőket látok. Parancsoljon elsőként Pasztorniczky István úr.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök úr, Tisztelt
Közgyűlés! A Főjegyző úr megküldött egy levelet a bizottsági elnököknek és a
frakcióvezetőknek. A dátumot most pontosan nem tudom. Az SZMSZ módosítással
kapcsolatos javaslatokat kért. Kérdésem az lenne, hogy ez a levél miért született, tehát
miért vált szükségessé az SZMSZ módosítása és miért nem tárgyaltuk most még is
annak ellenére, hogy a Főjegyző úr négy napon belül, vagy valami nagyon rövid
határidőn belül kért rá javaslatokat? Ennyi lett volna a kérdésem.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Parancsoljon képviselő
úr.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Az
MSZP frakció nevében 2011. március 9-én az elnok@baz.hu e-mail címre írásban
kérdést tettem fel Elnök úr felé. Ezzel kapcsolatban a mai napig, tehát még egyszer
mondom, március 9-étől kezdve semmilyen visszajelzés nem történt. Tisztelettel
szeretném megkérdezni várhatunk-e még a 30 nap jelentős elmúlása után is arra, hogy
az írásban feltett kérdésre választ kapunk, vagy esetleg valamilyen adminisztrációs
hiba folytán az a cím, az az e-mail cím, amely a honlapon szerepel az nem használható
a frakciók számára? Ebben várom meggyőző válaszát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Hozzám nem érkezett
meg ez az e-mail. Utánajárok nagyon gyorsan. Március 9-es küldést mondott? Bár a
magam részéről jobban örülnék a papír alapú levél formájú előterjesztésnek, de
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tekintve, hogy a 21. század technika világát éljük, nem jelent gondot, hogy ha
e-mail-en kommunikál az MSZP frakció. Megvizsgálom és jelzem amennyiben
valamilyen technikai ok miatt nem érkezett volna ez meg. Pasztorniczky
képviselőtársunk kérdésére pedig akkor a Főjegyző úrnak megadom a válaszadás
lehetőségét.
Dr. Kovács János főjegyző: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban kiment
egy ilyen megkeresés, meg is jöttek, akik részéről volt kezdeményezés tulajdonképpen
az SZMSZ módosítása vonatkozásában, azonban ahogy az SZMSZ módosítására tett
indítványt én fogalmaztam meg Elnök úr felé, úgy azt az igényemet is én fogalmaztam
meg Elnök úr felé, hogy mégse hozzuk be, mert a következő hónapban újra
hozhatnánk SZMSZ módosítást, és ez egészen addig fog így zajlódni, amíg az
intézmény racionalizálások le nem záródnak. Ezért gondoltuk azt, hogy várjuk egybe
ezt a folyamatot és akkor a végén mindazokat a kérdéseket, amelyek a
racionalizáláshoz kötődnek, aktualizáljuk majd az SZMSZ-ben. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. Mivel az
„Egyebek” kapcsán több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, ezért a mai
közgyűlésünket bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

