Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-3091-10/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 15. napján
09:57 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:

1. Aros János
2. Baricska János
3. Budai Erzsébet
4. Dr. Csiba Gábor
5. Csiger Lajos
6. Farkas Félix
7. Holcman László
8. Kisgergely András
9. Kolenkó Gábor
10. Kormos Dénes

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

Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter

21. Tóth Gábor
22. Török Dezső
23. Vadnai Zoltán
24. Vécsi István
25. Vitális István

Távol:
Bíró László, Csabai Gyula, Hoczáné Frankó Anna, Mihályi Helga, Riz Gábor
Jelen vannak:
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, Hideg Imre, az Oktatási és
Művelődési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Barnóczki Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető.
Vendégek:
Barna Attila, Poros Andrásné, Stumpf Andrásné, Minyóczki Bertalan, Kuczik Julia,
Lórántné Orosz Edit, Bicsuk Pál, dr. Asztalos Ágnes, dr. Olasz András
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés!
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból, továbbra is 26 fő jelen van,
az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket; majd jelenléti szavazást kérek.
Megállapítom, hogy 26-an vagyunk jelen, a közgyűlés határozatképes.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mai napon a testületi ülést követően az
Erdélyi Magyar Örökség Kövek koszorúzása elmarad, tekintettel arra, hogy a március
15-ei ünnepi közgyűlésünk alkalmával kívánjuk ezt a rendezvényt megtartani.
Ugyanakkor a közgyűlésünk megszaporodott létszámából is látszik, hogy a Rákóczi
Év alkalmából Rákóczi fejedelem tiszteletére megrendezett Diákverseny vetélkedő
díjátadására ezen a napon kerülne sor, még mielőtt a közgyűlés napirendjét
elfogadnánk, hogy a diákokat ne terheljük ezzel és ne kelljen megvárniuk és
végigülniük a többórás közgyűlésünket.
Tisztelt Közgyűlésünk! Kedves Diákok! Tisztelt felkészítő Tanárok!
Nagy emberek életére visszagondolni mindig hálás feladat. A nemzet óriásaira
emlékezni, pedig kitüntető megtiszteltetés. A nagyságos fejedelem előtti tisztelgésből
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi Emlékévvé nyilvánította
2011-et. Ebből az alkalomból került meghirdetésre a Rákóczi Vetélkedő. Nagy
örömmel fogadtuk a várakozáson felüli érdeklődést, ugyanis 60 általános iskolás és 38
középiskolás csapat jelentkezett a versenyre. Közülük 6-6 csapat jutott be a tegnap
megrendezett döntőbe. Az önkormányzat rendkívül fontos dolognak tartja Rákóczi
emlékének ápolását, mert ez elmaradhatatlan része a fiatalok hazafias nevelésének, a
felnövekvő nemzedékek tisztelgésének a szabadságharc nagy személyisége előtt.
Kedves Diákok!
Büszkeséggel tölt el, hogy láttam személyesen zsűri elnökként is, hogy mennyire
felkészültek vagytok, hiszen ez annak a jele, hogy a fiatal nemzedékekben még ott él
Rákóczi Fejedelem nagy alakja. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat,
mint a Rákóczi földek örököse és a magam nevében szeretném megköszönni fiatal
versenyzőinknek a részvételt, nem megfeledkezve a felkészítő tanárokról, akiknek
külön is köszönöm áldozatos szakmai munkájukat és nem utolsó sorban köszönöm a
zsűritagok közreműködését, Hideg Imre osztályvezető Úrnak és a szervezők segítségét
is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak és most lássuk a verseny eredményét.
A Rákóczi Vetélkedő 2011. évi általános iskolások döntője 6. helyezettje Széchenyi
István Általános Iskola Tiszaújváros. Felkészítő tanár: Baloghné Fodor Ágota. A
csapat tagjai: Jeviczki János, Kristók László, Nagy Levente, Szegő Márk és Mannheim
Dorián.
5. helyezést ért el az Arany János Általános Iskola Sajóvámosról. Felkészítő tanár:
Takács Mária, Lukács Ágnes. A csapat tagjai: Juhász Enikő, Eszenyi Mariann, Onda
Tamás, Hajdú Tamás, Gombkötő Edina.
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4. helyezett lett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak. Felkészítő tanár:
Császár Erika, Kanyóné Preszogy Ibolya. Ők egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak
jelen lenni rendezvényünkön, ezért a díjat Aros János polgármester Úr veszi át. A
csapat tagjai: Dendőt Bianka, Rátkai Panna, Petrus Mercédesz, Varga Zsanett, Vényei
Kincső.
3. helyezett lett a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Miskolc. Felkészítő tanár:
Hoskó Bertalanné. A csapat tagjai: Baráti Balázs, Berecz Marcell, Fridel Ádám,
Sáfrány Laura és Szucskó Péter.
2. helyezett a Bársony János Általános Iskola Miskolc. Felkészítő tanár: Tóth Zsuzsa.
A csapat tagjai: Bárány Boglárka, Bodnár Bence, Hámori Ákos, Nagy Fruzsina és
Varga Máté.
A Rákóczi Vetélkedő 1. helyezettje az Arany János Általános Iskola
Mezőnagymihályból. Felkészítő tanár: Hollóné Cselényi Dóra. A csapat tagjai:
Lengyel Lilla, Telekesi Róbert, Alberti Dzsulia, Tari Ákos, Vályi-Nagy Eszter.
A felkészítő tanárok Megyekönyvet kapnak munkájuk elismeréseként. Megyekönyvet
kap segítő tevékenységéért többek között Miklós Katalin, a Gyermekkönyvtár vezetője
is.
A Rákóczi Vetélkedő 2011. évi vetélkedőjének középiskolai döntőjének 6. helyezettje
lett a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc. Felkészítő tanár: Szőllősi István. A
csapat tagjai: Szaniszló Csaba, Vajóczki Virág, Varga Bálint és Buzás Dávid.
5. helyezett a Váci Mihály Gimnázium Encs. Felkészítő tanár: Zagyi Ferencné. A
csapat tagjai: Mikola Gergely, Szarka Gergely, Polyák Tamás, Újfalvi Dávid és Lévai
Zsolt.
4. helyezett a Kossuth Lajos Gimnázium Sátoraljaújhely. Felkészítő tanár: Szalontai
Miklós. A csapat tagjai: Suhaj Anett, Kovács Viktória, Kovács Petra, Szabó Gabriella,
Tegola Nikolett.
3. helyezett a József Attila Gimnázium Ózd. Felkészítő tanár: Tuza Ottó. A csapat
tagjai: Erdélyi Gábor, Sóskúti Balázs, Varga Norbert, Csirmaz Petra és Zimmermann
Márió.
2. helyezett a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Miskolc. Felkészítő tanár: Nagy Attila.
A csapat tagjai: Szőke Mihály, Tóth Elek, Orosz Mátyás, Dudás György, Bíró Bence.
A Rákóczi Vetélkedő 2011. évi középiskolások döntőjét a Kossuth Lajos Gimnázium
nyerte Sátoraljaújhelyről. Felkészítő tanár: Hörcsikné Balla Katalin. A csapat tagjai:
Gergely Tamás, Kosztyu Evelin, Frankó Viktória, Vercik Angelika, Rakacai Viktória.
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Egy gondolatot engedjék meg, hogy hozzáfűzzek a díjátadóhoz megkérnék mindenkit,
hogy akik a Megyekönyvet átvették, hogy az átvételi elismervényeket az előtérben
legyenek szívesek aláírni. Köszönöm szépen. Gratulálok.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Hölgyei, Uraim! Kedves Diákok! Tisztelt felkészítő Tanárok! Még egy
örömteli kötelezettségemnek eleget kell tennem. Szeretném bejelenteni, illetve
közölni, hogy a győztes csapatoknak, illetve a felkészítő tanároknak január folyamán
személyes gratulációját átadja és vendégül látja őket a Sándor Palotában a Magyar
Köztársaság elnöke. Gratulálunk az 1. helyezetteknek és a felkészítő tanároknak.
Értesítést fogunk küldeni, hogy mikor szervezzük ezt a látogatást. Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyűlés!
Folytatva közgyűlésünket napirendre teszek javaslatot.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom felvenni:
· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének Sajó-menti TISZK-hez
történő integrálására című előterjesztést 17. napirendi pontként,
· a Javaslat a Miskolci Egyetem Orvos-Egészségtudományi Centrum létrehozásának
támogatására című előterjesztést 20. napirendi pontként,
· a Javaslat Tokaj Város Önkormányzata szakosított szociális feladatai, valamint
Ózd Város Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasítására című
előterjesztést 21. napirendi pontként,
· a Javaslat a Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálásra című
előterjesztést 22. napirendi pontként,
· a Javaslat a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan Sajóörös Község Önkormányzata részére,
valamint a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz.-ú és 0136 hrsz.-ú ingatlan Országos
Roma Önkormányzat részére történő tulajdonba adására című előterjesztést 23.
napirendi pontként,
· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank
Zrt. között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel
szerződések módosítására című előterjesztést 24. napirendi pontként,
· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága részére című előterjesztést 25. napirendi pontként,
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· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti
visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére című
előterjesztést 26. napirendi pontként,
· a Javaslat a Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával
(konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére című előterjesztést 27.
napirendi pontként,
· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
háttérszolgáltatásainak
biztosítására
vonatkozó
szerződéskötés a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal tárgyú 165/2011. (IX. 23.) határozat módosítására című
előterjesztést 28. napirendi pontként, valamint
· a Javaslat gazdasági társaság üzletrészének megvásárlására, elismert vállalatcsoport
módosításának kezdeményezésére című előterjesztést 30. napirendi pontként
A közgyűlés tagjai részéről kérdezem egyéb napirendi javaslat van-e? Nem látok
napirendi javaslatot.
Pasztorniczky István, képviselő:
Kérdésem, hogy ezek közül melyiket fogjuk zárt ülésen tárgyalni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Zárt ülésen történő tárgyalásra mihelyt a napirendet elfogadtuk, fogunk javaslatot
tenni. Köszönöm szépen.
A közgyűlés tagjainak száma 27 főre bővült.
Mivel más napirendi javaslat nem érkezett, kérem szíveskedjenek szavazni a mai
kiegészítésekkel együtt a napirendek elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
193/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 15-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1.

Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének és
alelnökének felmentésére, illetőleg megválasztására, a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság tagjának felmentésére,
illetőleg új tag megválasztására, tájékoztatás a Magyar Szocialista Párt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Képviselőcsoportja vezetőjének
személyében történő változásról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós
támogatások folyósítása terén
Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidék-fejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője

3.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségügyi
állapotáról
Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes megyei tiszti főorvos, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

4.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2010. évi
teljesítményéről
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária főigazgató, Nemzeti Adó-és
Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

5.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

6.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi
Intézkedési Tervének végrehajtásáról. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
mezőcsáti 463 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására Mezőcsát Város
Önkormányzata
részére,
valamint
korlátozottan
forgalomképes
vagyonkategóriából forgalomképes vagyonkategóriába való átsorolására
Előterjesztő: Dr. Mengyei Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányításában működő Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskola Putnok kettő
darab ingatlanjának korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából történő
átsorolására, valamint Putnok Város Önkormányzat részére történő átadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Szikszó telephelyéhez tartozó Encs, 255 hrsz.-ú ingatlan korlátozottan
forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági
társaságokban lévő érdekeltségeiről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező
kiemelt célokra
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
–fejlesztési
tervével
kapcsolatos
szakvéleményre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
–fejlesztési
tervével
kapcsolatos
szakvéleményre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat az M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti –
országhatár közötti szakasz összefüggésében készített területrendezési
hatásvizsgálat véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének
Sajó-menti TISZK-hez történő integrálására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó megállapodások
felmondására
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Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat átadására a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
részére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Miskolci Egyetem Orvos-Egészségtudományi
létrehozásának támogatására
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Centrum

21. Javaslat Tokaj Város Önkormányzata szakosított szociális feladatai, valamint
Ózd Város Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasítására
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálásra
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan Sajóörös Község Önkormányzata
részére, valamint a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz.-ú és 0136 hrsz.-ú ingatlan
Országos Roma Önkormányzat részére történő tulajdonba adására
Előterjesztő:
Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank
Zrt. között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel
szerződések módosítására
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága részére
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat
előtti visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
27. Javaslat a Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával
(konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
28. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
háttérszolgáltatásainak
biztosítására
vonatkozó
szerződéskötés a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal tárgyú 165/2011. (IX. 23.) határozat módosítására
Előterjesztő: Dr Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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29. Javaslat a Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói megbízatásának
meghosszabbítására, az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
30. Javaslat gazdasági társaság üzletrészének megvásárlására,
vállalatcsoport módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
31.

elismert

Egyebek

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja
szerint a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Javaslom, hogy a következő napirend tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
háttérszolgáltatásainak
biztosítására
vonatkozó
szerződéskötés a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal tárgyú 165/2011. (IX. 23.) határozat módosítására című
előterjesztés. (28. napirendi pont)
Kérem szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint elrendelte a zárt ülést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
1. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének és alelnökének felmentésére,
illetőleg megválasztására, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására,
tájékoztatás a Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Képviselőcsoportja vezetőjének személyében történő változásról
Mivel az érintettek a nyílt üléshez hozzájárultak, ezért a zárt ülést nem kell
elrendelnünk.
Tájékoztatom a közgyűlés tagjait, hogy a döntéshozatalból kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. A személyes érintettséget az érintettek bejelentették és jelezték, úgy
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nyilatkoztak, hogy a szavazásban részt kívánnak venni. Tekintettel arra, hogy bármely
közgyűlési tag javasolhatja az érintettek kizárását megkérdezem, hogy kívánja-e a
közgyűlési tagok közül valaki a javaslatot megtenni? Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el.
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
képviselőcsoportjának 2011. december 8-án érkezett kezdeményezése alapján
javaslatot teszek az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökének és alelnökének felmentésére, illetve megválasztására az alábbiak
szerint:
Javaslom Lukács András közgyűlési tagot a Bizottság elnöki tisztségéből, Vécsi
Istvánt a Bizottság alelnöki tisztségéből felmenteni, és javaslom a Bizottság elnökének
Vécsi Istvánt, a Bizottság alelnökének Lukács András képviselő Urakat megválasztani.
Javaslom továbbá a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság tagsága alól Ördög Jakab nem közgyűlési tagot felmenteni,
és helyette Komjáthi Imre nem közgyűlési tagot a Bizottság tagjává megválasztani.
A bejelentés szerint a személyi változásokra 2011. december 31-ei, illetve 2012. január
1-jei hatállyal kerül sor.
A javaslattal az érintettek egyetértenek, Komjáthi Imre a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság munkájában való részvételt
vállalja.
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérdezem a képviselő-csoportok tagjait, vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt tenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
194/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének és alelnökének felmentése, illetőleg
megválasztása, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottsága tagjának felmentése, illetőleg új tag megválasztása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökének és alelnökének felmentésére, illetőleg megválasztására, a
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottsága
tagjának felmentésére, illetőleg új tag megválasztására vonatkozó javaslatot, és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés 2010. december 31-ével Lukács András közgyűlési tagot felmenti
az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöki, Vécsi István közgyűlési tagot az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnöki tisztsége alól.
2. A Közgyűlés 2011. január 1-jei hatállyal Vécsi István közgyűlési tagot
megválasztja az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökének, Lukács András közgyűlési tagot az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság alelnökének.
3. A Közgyűlés 2010. december 31-ei hatállyal felmenti Ördög Jakab nem
közgyűlési tagot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság tagsága alól, és 2011. január 1-jei hatállyal a
bizottság tagjává megválasztja Komjáthi Imre nem közgyűlési tagot.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az új tag, valamint a bizottsági elnök és alelnök
megválasztása érinti az SZMSZ 2. függelékének V. és VII. pontjait, amelyben a
változás értelemszerűen átvezetésre kerül.
Tisztelt Közgyűlés!
Felkérem Komjáthi Imrét, hogy tegye le az esküt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait és a jelenlevőket, hogy álljanak fel, a megválasztott
bizottsági tagot pedig, hogy fáradjon ki középre és mondja utánam az eskü szövegét.
Én, Komjáthi Imre esküszöm,
hogy hazámhoz,
a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom;
a tudomásomra jutott titkot megőrzöm;
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a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen, kérem az esküokmányt.
Az új bizottsági tagunk munkájához sok sikert kívánok. Engedje meg, hogy gratuláljak
Önnek a megyei közgyűlés testülete nevében a megbízatásához.
2. Napirendi pont:
Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása
terén
Előterjesztőként köszöntöm Koleszár Gábor Urat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetőjét és
felkérem, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Szóbeli kiegészítés nem kívánt tenni.
A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Török Dezső Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság december 12-én tárgyalta
a napirendi pontot. Bizottságunk 13 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót elfogadta,
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a felmerült kérdésre sem kell igazgató Úrnak
választ adnia.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, kérem a közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
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a közgyűlés 26 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
3. Napirendi pont:
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségügyi állapotáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszöntöm Dr. Asztalos Ágnes megyei tiszti főorvost, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetőjét, és
felkérem, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Jelzem, hogy SZMSZ szerint 5 perc áll rendelkezésre a kiegészítésre.
Dr. Asztalos Ágnes megyei tiszti főorvos:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért szerettem volna
kiegészíteni a megküldött anyagot, mert az egy számadatokat tartalmazó dokumentum,
amely mögött fejlesztési lehetőségek, intézkedési lehetőségek fogalmazódnának meg,
amire szeretném felhívni a tisztelt jelenlévők figyelmét.
Egyik dolog, amelyet hangsúlyoztunk a demográfiai változásokban, hogy BorsodAbaúj-Zemplén megye is, bár az országos átlagtól eltérően kisebb mértékben, de
folyamatosan öregszik, az itt élő lakosság átlagéletkora növekszik. Erre fel kell
készülni, ezt figyelembe kell venni az esetleges változások tervezésekor. A másik
dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, a megye lakosságának egészségében
beálló változások, ami folyamatos javulást jelent, de az elmaradásunk, a statisztika
mutatók rosszabb adatai nem változtak az elmúlt évekhez viszonyítva. Ugyanakkor
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az egészségügyi alapellátás, a háziorvosi
alapellátás tekintetében most már évek óta jelentős számban vannak betöltetlen
helyettesítéssel megoldott háziorvosi körzetek. Jelenleg ez 38 a megyében. Ezen
körzetekhez általában 2-3 település is csatlakozik. Ha ezt a számot nézzük, akkor a
358 településünknek egy jelentős részén csak helyettesítéssel lehet megoldani a
háziorvosi ellátást. Önmagában ez is egy alapvető gond. E mellé társul, hogy a
háziorvosok átlagéletkora igen magas, sokan nyugdíj mellett dolgoznak, illetve a
települési önkormányzatok finanszírozási gondjai miatt folyamatosan voltak már az
idén is finanszírozási gondok, és emiatt mind a háziorvosi szolgálatok, mind pedig a
központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetése kerülhet veszélybe. Köszönöm
szépen, ennyit szerettem volna mondani.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
A tájékoztatót véleményezte az Egészségügyi Bizottság és a Kisebbségi Bizottság.
Felkérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Dr. Csiga Gábor, Egészségügyi Bizottság elnöke:
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és
megállapította, hogy szép és tartalmas munkáról van szó és természetesen arról is
tárgyaltunk, hogy a megyei önkormányzat által létrehozott különböző egészségügyi
intézmények, illetve szolgáltatások mennyiben járultak hozzá az egészségi állapot
növeléséhez. Ehhez csak egy adat, hogy a szívkatéterezési központ létrehozása óta 30
%-kal csökkent a szívinfarktusos halálozások száma. Ez a megyei önkormányzat
eredményének is tekinthető. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
Farkas Félix, Kisebbségi Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen egybehangzó szavazattal elfogadta
és elfogadásra javasolta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Elsőként Szegedi Judit Katalin
képviselő Asszonyt kérem.
Szegedi Judit Katalin, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban tartalmas beszámolót olvashattunk,
melyhez gratulálunk. Természetesen elfogadjuk. Egy megjegyzésem lenne az
egészségi állapotunkhoz. Tudományosan igazolták, hogy az egészséget 11 %-ban
befolyásolja az egészségügyi ellátórendszer. Az életmód és a környezet az, ami
nagyban közrejátszik. Tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a megyében minél
egészségesebbek legyünk és tartalmas, hosszú életet éljünk, ahhoz egy biztonságos,
kiegyensúlyozott légkörre lenne szükség. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úr parancsoljon.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Az előterjesztés szakmai értékelését a szakmai bizottság elvégezte, amit szeretnék
ehhez hozzátenni, hogy a szemlélet és gondolkodásmódja mindenképpen figyelemre
méltó, hiszen azokat a térségi gazdasági, szociális folyamatokat rendszerben
értelmezve próbálja megközelíteni. Az egészségügyi ellátórendszer helyzetét
egyértelműen és jól látható adatokkal mutatja ki az, hogy a megye egyes térségeiben
azok a problémák, melyek az ottani népességi egészségügyi állapotát befolyásolják
milyen komplex rendszert jelentenek. Üzenete van a megyei közgyűlés számára,
hogyha a jövőben törvényi változás kapcsán térségi feladatokkal kíván foglalkozni,
akkor ezt a szemléletet kell gyakorlatilag egyéb más területen is érvényesítenie.
Szeretném még hozzátenni és adott esetben javaslatként is megfogalmazni, hogy
látszik, hogy bizonyos mutatókban van elmozdulás, de néhány adatban gyakorlatilag
ahogyan főorvos Asszony is mondta, jórészt stagnálás figyelhető meg. Az is látszik,
hogy azokon a területeken, ahol ezek a problémák halmazozottan jelennek meg egy
nagyon komplex intézkedésre van szükség, ahol egészségszakmai, térségi,
területfejlesztési és egyéb más kérdések is hozzákapcsolódnak. Ebből egyet emelnék
ki, a szűrővizsgálatok kérdését, a prevenciónak a fontosságát. Azt szeretnénk javasolni
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a képviselőcsoport nevében, ha már az információáramlás a megye lakossága felé
kötelező feladata a megyei önkormányzatnak, akkor a KLUCS Magazinon keresztül
folyamatosan, hiszen az minden állampolgárhoz eljut a megyében, hívja fel a
figyelmet és mozgósítson a szűrővizsgálatokra, ezeknek a jelentőségére. Megfelelő
módon több irányból induljon el ez az információ és ezen vonalon talán be tudunk
segíteni ezekbe a folyamatokba. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Lukács képviselő Úr parancsoljon.
Lukács András, képviselő:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt főorvos Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Az
Egészségügyi Bizottság ülésén is elmondtam röviden, hogy örülünk annak, én magam
legalábbis személy szerint örülök, hogy egy nagyon informatív, tanulságos és nagy
szakmai igényességgel összeállított dokumentumot vehettünk kézbe, amely időnként
megdöbbentő, sőt sokkoló tényeket, adatokat tartalmaz. Szembesülünk mindazokkal a
kilátásainkkal, amik bizonyos életkorban, bizonyos élethelyzetben és életmód mellett
rizikófaktorként jelentkeznek és elkezdünk fogadkozni, legalábbis az olvasás közben,
vagy a napirend tárgyalása kapcsán és megfogadjuk, hogy valamin érdemes
változtatni, hogy mi ne kerüljünk abba a mutatószámba a közeljövőben, ami
megdöbbentő adatokat sorol fel. Ne rontsuk tovább ezt a mutatót. Ha csak ennyit érne
el ez az anyag, már úgy érzem megérte. Mégis legalább ennyire fontos, hogy mit
kezdünk el ezekkel a tényekkel, ezekkel az adatokkal. Ahogy frakcióvezető Úr is
elmondta valóban érdemes a megye lakosságának minél szélesebb köréhez eljuttatni,
de legalább ennyire fontos, hogy a megye egészségügyi szolgáltató rendszere, illetve
az önkormányzatok mit kezdenek ezekkel az adatokkal, információkkal. Fontos volna
ha az önkormányzataink, s az intézményeink is odafigyelnének ezekre a tényekre és
levonnák belőle a szükséges következtetéseket. Például gondoljunk vissza egyetlenegy
dologra, a mozgó szakorvosi szolgálatra, amely bizonyos területeken pontosan,
valószínű az információ-hiány miatt szüneteltetésre került. Meggyőződésem szerint,
megfelelő tájékoztatással, információ-átadással ezek visszaállítása, sőt bővítése volna
szükséges. Köszönöm az előterjesztést mégegyszer.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Kérdezem Dr. Asztalos
Ágnes megyei tiszti főorvos Asszonyt kíván-e reflektálni az elhangzottakra?
Dr. Asztalos Ágnes, megyei tiszti főorvos:
A KULCS magazin részére rendelkezésre tudunk állni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen a segítségét. A magam részéről annyit reagálnék a hozzászólásra,
hogyha már annyit sikerül elérnünk, hogy ebben a körben stressz- mentesítjük
magunkat, akkor már nagyot léptünk előre a mutatók szempontjából.
Tisztelt Közgyűlés!
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
195/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tárgyban jelzett
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja, és erről jelen határozat megküldésével
értesíti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal

4. Napirendi pont:
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2010. évi teljesítményéről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszöntöm Dr. Olasz András Urat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adóigazgatóság igazgatóját, és felkérem, amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Olasz András igazgató:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
hasonlóan a korábbi évekhez most is volt lehetőségünk egy ilyen előterjesztést
elkészíteni. Hasonlóan a korábbi időszakhoz egy teljes anyagot igyekeztünk
elkészíteni a megyei gazdasági helyzetét illetően. Ebben felhasználtuk a KSH
legfrissebb adatait, figyelembe vettük a hozzánk beérkezett, feldolgozott társasági
adóbevallások, ÁFA bevallások, személyi jövedelemadó információit. Ezeket az
adatokat igyekeztünk megfelelően rendszerezni és az adatokat értékelni. Több
szempontból értékeltük a megye gazdaságát. Azt gondolom, hogy valamennyi
szempontnak megvan a maga fontossága, éppen ezért én kiemelni ebből az anyagból
nem szeretnék semmilyen részt. Nagyon szívesen várom a kérdéseket, az esetleges
észrevételeket amennyiben ezzel kapcsolatosan felmerülnek. Köszönöm szépen a
figyelmet.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
A tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság.
Kérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Török Dezső, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Hétfői bizottsági ülésünkön főigazgató
Asszony személyesen jelent meg, képviselte az egész intézményt. Ennek megfelelően
ő élt egy rövid kiegészítési lehetőséggel, utána megválaszolta a feltett kérdéseket,
aminek eredményeként 13 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vettük,
tudomásul vételét ajánljuk a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Lukács András, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk a tegnapi napon tartott ülésén tárgyalta meg
az anyagot. Informatívnak, tényszerűnek tartotta és magasra értékelte azt a szakmai
igényességet, amellyel összeállításra került az előterjesztés. Ennek tudhatóan nem
csoda, hogy 9 egybehangzó igen szavazattal támogatta a bizottság az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Elsőként Pasztorniczky képviselő Úr
parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Én viszont szeretnék kiemelni
egyetlen adatot a tájékoztatóból, ami egyébként nagyon terjedelmes és informatív. Ez
pedig nem gazdasági elsősorban, hanem a megye demográfiájára vonatkozó adat,
amivel viszont ebben szembesültem. Ez pedig azt jelenti, hogy 5 év alatt, miközben az
ország lakossága is csökkent 90 ezer fővel, ebből a megye lakossága 41 ezer fős
csökkenést tett ki, tehát közel a felét az országos lélekszámcsökkenésnek. Ez
számomra azt mutatja, hogy vészhelyzet van a megyében és én kérném elnök Urat és
majd a többi országgyűlési képviselőjét a megyének, hogy igenis kongassák a
vészharangot a parlamentben, ugyanis meggyőződésem szerint itt pozitív
diszkriminációra van szüksége a megyének ahhoz, hogy az országon belül ne
süllyedjünk el végleg. Úgyhogy kérem, hogy ezt Ön is és a JOBBIK-os képviselők is a
parlamentben tolmácsolják. Köszönöm szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úré a szó.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés, Igazgató Úr! Képviselőcsoportunk
nevében szeretném megköszönni, hogy valóban szakmailag nagyon színvonalas, és
ami egy ilyen előterjesztésnél lényeges, különösen abban a helyzetben, amit elnök Úr
is említett, hogy stressz helyzetet ne okozzunk egymásnak olyan dologban, amelyben
nem feltétlenül kell. A stressz helyzethez legalább két fél kell, aki önmagában
stresszel, az egy másik kategóriába tartozik. Ami az előterjesztést illeti, valójában
objektív módon mutat be folyamatot és számunkra van tanulsága. A tanulságot a
következőkben látjuk. Objektíven mutatja be a 2008-as válság hatásait, hogyan
csapódott le a megyében gazdaságszereplőkre, különböző gazdasági szektorokra.
Egyértelműen mutatja be azokat az elmozdulásokat, amik a válságból való
kilábalásnak az intézkedései voltak akár 2009-ben, akár 2010-ben jelentettek. Hol volt
elmozdulás, hol indult meg valamilyen módon folyamat és hol nem lehetett ezzel a
rendszerrel egyéb más strukturális okok miatt mit kezdeni. Bemutat bizonyos külső
hatásokat, árfolyamváltozásokat, nem megyek bele a részletekbe. A tanulságát
mindenképpen ott látom, és ott látszik – hogyha ezt az anyagot valaki figyelmesen
elolvassa, a tényszerű részeire koncentrál, és csak ezt elemzi, akkor rájön arra – hogy
bizony egyértelmű, hogy a 2010. utáni folyamatokban ismét nehéz körülmények
vannak. Ismét nehezedett a gazdasági helyzet, de végig kell gondolnunk – és nem
akarok újabb stressz helyzetet okozni –, hogy a probléma megoldásával foglalkozunk,
vagy pedig értelmetlen mutogatásokkal. Feltehető, hogy egy országon belül ezt nekünk
kell megoldani, meg ebben a megyében is. Ez ehhez normális hátteret ad, tehát én úgy
gondolom, hogy 2012-től ebben a megyei közgyűlésben el kellene felejteni a
visszamutogatást, a tényszerű dolgok mentén kellene gondolkodni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen frakcióvezető Úrnak az adventi hangulathoz illeszkedő
hozzászólását és a magam részéről teljes mértékben egyetértek vele. Más
hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Kérdezem igazgató Urat, hogy kíván-e az
előzőekre reflektálni.
Dr. Olasz András, igazgató:
Nem köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Nekem egy kérdésem még lenne, hogy a komponensekben látszik-e ez a felvetés, mert
ez egy izgalmas kérdés, hogy a 90 ezerből, 40 ezer az nyilván nem elhalálozás, inkább
elvándorlás.
Dr. Olasz András, igazgató:
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Így van. A demográfiai adatokba részleteiben nem mentünk bele értelemszerűen ennél
az elemző anyagnál, hiszen inkább a gazdaságra, illetve a gazdasági folyamatokra
fókuszáltunk. Az látszódik és ezt egyéb anyagokból is tudom, hogy nagyjából évente 1
%-kal csökken a megye lakossága, tehát az ütem hozzávetőlegesen ilyen mértékben
történik. Ez lényegesen nagyobb ütemű csökkenést jelent, mint az országos átlag.
Hogy ennek milyen részaránya tudható be az elvándorlásnak és milyen részaránya a
természetes fogyásnak, hiszen itt a természetes demográfiai folyamatok is
kedvezőtlenek, azt most egészen pontosan nem tudom megválaszolni. Azt gondolom,
hogy nem is feltétlenül a hivatalunk körébe tartozik. Azt érezzük azonban, hogy az
elvándorlás az nyilván a képzettebb munkaerő tekintetében történik és esetlegesen a
közép-magyarországi régió irányába, ami azt gondolom, hogy a gazdasági folyamatok
tekintetében mindenképpen negatív tendencia.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen a válaszát.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
5. Napirendi pont:
Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A beszámolót véleményezte a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság.
Felkérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Holczman László, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság képviselője:
Köszönöm elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 6 igen és 2 nem szavazattal a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk hosszasan tárgyalta az
előterjesztést, ennek eredményeként 13 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

20

Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunkban is élénk érdeklődés váltott ki az
előterjesztés. Ennek eredményeként 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Elsőként Kisgergely András képviselő
Úr parancsoljon.
Kisgergely András, képviselő:
Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Mindenekelőtt köszönöm Varga
Ferenc Úrnak azt a tájékoztatást, amit folyamatosan szoktunk tőle kapni.
Természetesen köszönöm azt is, hogy ezt az előterjesztést megtette. Én úgy gondolom,
hogy nagyon informatív volt és el is lehet fogadni. A bizottság ülésén bele is mentünk
részletesen, főleg a Blikk-ben elhíresült európai régiók gyűlése forgott napirenden. Én
nem akarok lemenni a Blikk színvonalára. Nem is nagyon szoktam olvasni és
természetesen feltételezem a jószándékot és tudom is, hogy megyénk tagja ennek az
európai régiók gyűlésének és évente ennek különféle gyűlései szoktak lenni Európa
számos pontján. Én úgy gondolom, hogy ez a médiába belekerült dolog, talán azért
lehet, mert van egy 10 milliárd forintos adósságállomány, illetve hetekkel vagyunk a
megye vagyonának államosítása előtt és így a megyei közgyűlések reflektorfénybe
kerültek, és talán így könnyű volt ezen a dolgon fogást találni. Én így látom. A
későbbiek folyamán én úgy gondolom, hogy meg kell gondolni, hogy melyek azok a
dolgok, vagy helyek, ahová elmegy elnök Úr, vagy bárki más. A romastratégiáról már
sok időm nem maradt beszélni, annyit szeretnék mondani, hogy ez a sokadik
romastratégia már és rendszerint a cigány problémával küzdő nyugati országok azt
keresik, hogy lehet az ottani bevándorló cigányokat hazaküldeni, illetve nem
beengedni. Reméljük, hogy ebben a stratégiában mást is fognak találni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úré a szó.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Csatlakozom én is azon
hozzászólók sorához, akik valóban informatívnak minősítik az anyagot és Varga
Ferenc Úrnak az információját, illetve azt a tevékenységét – ami talán nem tűnik ki
egy előterjesztésből – ,hogy a köztisztviselő fegyelmezetten végrehajt egy feladatot, de
a nemzetközi kapcsolatokban egy kicsit továbbmegy. Hiszen azt a tudást, információt,
amivel évek óta rendelkezik – hiszen nagyon régóta ellátja a megyei közgyűlésben ezt
a feladatot – kezdeményezőként is be tudja állítani és ezt egy komoly értéknek
gondolom, ezt a frakciónk nevében is szeretném megköszönöm. Két dolgot szeretnék
viszont felvetni a beszámolóval, illetve tájékoztatóval kapcsolatban. A Rheingau-
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Taunus járással való kapcsolatunk az elég régi és régóta jól működő német kapcsolat.
Ami például megjelent feladatként, hogy az akkreditált szakképzéssel kapcsolatos
együttműködés, turisztika programok, borászati képzés 7 évvel ezelőtt megkötött,
részletekben kidolgozott megállapodásunk volt. Gyakorlatilag azzal a szakmai körrel,
akivel az akkreditációs folyamatot a partnereket, mindent végignéztünk. Érdemes
végiggondolni, hogy valójában – ha már van egy megállapodás – akkor a szereplőket
hozzárendelni nem 7 év múlva, vagy évente újra előrehozni szükséges, történjen benne
valami. Én azt kérem, hogy érdemes végiggondolni az egyetemmel, az ottani
partnerekkel ezt elvégezni. Stratégiailag is fontos kérdés lenne.
A romastratégia oldalágon került szóba. Nyilvánvalóan a nemzetközi kapcsolatok és
az európai régió ülése kapcsán. Ellentétben bárkivel én azt gondolom, hogyha ebben a
megyében nincs normális és nagyjából konszenzussal kialakított elképzelés, akkor
komolyabb problémáink is származhatnak ebből. Ha már megadatott, hogy a Miskolci
Egyetem és megyei kezdeményezésre elkészült egy ilyen anyag, akkor a helyi
bizottságunk, a megyei közgyűlés megismerhetné, hogy van egy ilyen, akkor ne egy
európai honlapról töltsük le, hanem mi is tudjuk, milyen irányba megy ez a dolog. Ez
nem nemzetközi kapcsolatok kérdése, de ha onnan jött elő, akkor most már térjen
vissza a megyei közgyűlésre a nemzetközi vonalról.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Szegedi Judit Katalin képviselő Asszony parancsoljon.
Szegedi Judit Katalin, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés ! A Jobbik frakció és magam nevében
szeretnénk felajánlani a segítséget a romastratégia kidolgozására.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. A magam részéről
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy köszönöm szépen az ajánlkozó segítséget. A
következő fázisban igénybe is vennék mind a közgyűlés, mind a bizottságok, mind a
Jobbik frakció segítségét. Ez pedig nem más, mint az akcióterv, a megvalósítás
folyamata. A stratégia elkészült, ez gyakorlatilag célrendszer, nemzetközi beszámoló.
Jómagam is elhatároztam, hogy ezt a közgyűlés napirendjére tűzzük. A jövőbeni
fejlesztési politikai megfontolás kiemelten kezelendő területet kell, hogy jelentsen,
ezért ennek kapcsán felmerült kérdésekre, majd annak a napirendnek a keretében
szeretnék választ adni. Kifejteni Önök előtt, hogy miért volt erre szükség, mit
tartalmaz, milyen célokkal mentünk és, hogy miért igen eredményes és sikeres az, amit
elértünk? Miért találom ezt egy olyan sikernek, amellyel a szennylapok és a
bulvárlapok méltatlanul bántak. Nyilván, ha mindenki mélyen magába néz meg tudja
ítélni, hogy politikai szenzációhajhászás történt a romastratégia kapcsán. Valahol
örülök is neki, mert legalább rávilágított a problémára. Most már legalább nyíltan
beszélhetünk a kérdésről. Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
196/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
1. A közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011.
évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés
irányaira vonatkozó javaslatokat.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
külföldi kiutazási és beutazási tervét a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke.
folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
6. Napirendi pont:
Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi
Intézkedési Tervének végrehajtásáról. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervére
Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság.
Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Az 1999-ben íródott Környezetvédelmi
Program a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Honlapján elérhető,
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mindenki számára megtekinthető. A határozati javaslatot bizottságunk 13 egyhangú
igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky képviselő Úr elsőként.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! A bizottságban még elfogadtuk ezt a
beszámolót, azóta viszont megváltozott a véleményünk. Ezt jeleztük is a bizottságban,
hogy nem biztos, hogy ez a végleges. Az történt ugyanis, hogy azóta elolvastuk. A két
hétvégi nap elég kevés arra, hogy ezt a sok anyagot valóban értelmezzük és
elolvassuk. A lényege az, hogy elolvasás után röviden úgy összegezhetnénk a
programot, hogy a Megyei Környezetvédelmi Program aktualizálása nem történt meg.
A Megyei Környezetvédelmi Tanács nem működött, környezetvédelmi oktatási
programok és ezek támogatása nem valósult meg, a civil szervezetekkel való
együttműködés egyre korlátozódott és a nemzeti éghajlatváltozás stratégia alapján a
klímavédelmi feladatokról egy levél és egy kiadvány kiküldése történt meg, amiről
ebből az előterjesztésből értesültünk. Egyébként nem tudjuk, mi van benne. Magyarul
fogalmazva nem tettünk semmit és a 2012. évi intézkedési tervünk gyakorlatilag
ugyanezt tartalmazza, kibővítve a tanács összehívásával. Tehát mi ezt a
látszattevékenységről szóló beszámolót sem annak megismétlését nem tudjuk
elfogadni. Viszont kérnénk egy tájékoztatást arról, hogy kik a Megyei
Környezetvédelmi Tanács tagjai, kinek lett volna a feladata, hogy ezt működtesse,
miért nem tettek semmit és kérnénk még annak a kiadványnak az elküldését is, amit az
önkormányzatok egyébként megkaptak. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Lukács András képviselő úr.
Lukács András, képviselő:
Köszönöm a szót Elnök Úr. Pasztorniczky képviselő társam által elmondott alapján
vissza is vonhattam volna hozzászólási szándékomat, hiszen tartalmában sajnos
ugyanezt kellett volna szóvá tennem. Mégis engem legalább annyira érdekel, hogy
2012. január 1-től mit tudunk tenni, merthogy nem ismert az a jogszabályi háttér, ami
a megyei közgyűlés feladatait, hatáskörét, tennivalóit tartalmazza, tehát úgy érezzük
frakciónk részéről is, hogy a 2011-hez képest sötétben tapogatózunk 2012-re, tehát egy
formálisan elkészített tervet kellene jóváhagyni, amihez őszintén mondom, sajnos
nevünket nem tudjuk adni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő úr. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Így a vitát
lezárom. Engedjék meg, hogy egy dologra adjak választ. Szerintem nem szükséges
emlékeztetni a közgyűlés tagjait, hogy 2011-ben a megyei közgyűlés költségvetésének
99,3 %-át a kötelező állami feladatok intézményfenntartására fordította. A jövőben
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területfejlesztési, fejlesztés politikai feladataink lesznek, amelynek része a
környezetvédelem, a környezetfejlesztési kérdések, így azt gondolom, hogy 2012-ben
lényegesen nagyobb és komolyabb hangsúlyt fogunk tudni fordítani erre a területre is.
Az anyagból kiderül, hogy van hová fejlődnünk és ezt a fejlődési pályát kell a megyei
közgyűlésnek megfognia. Köszönöm szépen.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 10 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
197/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy:
I. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
2011. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,
II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program 2012. évi
Intézkedési Terve
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Környezetvédelmi Program 2011. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról
szóló jelentést, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
2012. évi Intézkedési Tervére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A közgyűlés elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi
Program 2011. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
végrehajtását szolgáló 2012. évi Intézkedési Tervét a határozat melléklete szerint
fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály vezetője
2012. december 31., illetve folyamatos

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Pasztorniczky képviselő Úr nyilván véletlenül megnyomta a gombot.
Pasztorniczky István, képviselő:
Egy viszontválaszra lett volna lehetőségem azért nyomtam meg a normál gombot.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A vitát lezártam.
Pasztorniczky István, képviselő:
Én még előtte nyomtam meg a normál hozzászólás gombot. Végül is annyi lett volna,
hogy nem kaptam választ a tanács tagjait illetően és erre kérném a választ.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Ha megengedi, akkor a szokásos módon a jegyzőkönyvbe jegyezték a kérését. Ha most
nem kell, hogy improvizáljak, akkor természetesen írásban meg fogja kapni a feltett
kérdéseire a választ.
Pasztorniczky István:
Jó, köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
7. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő mezőcsáti
463 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására Mezőcsát Város Önkormányzata részére,
valamint
korlátozottan
forgalomképes
vagyonkategóriából
forgalomképes
vagyonkategóriába való átsorolására
A javaslatot véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság.
Kérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Török Dezső Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A forgalomképes vagyonkategóriába
sorolást bizottságunk 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Lukács András, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk 9 egybehangzó szavazattal támogatja a
javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
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Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
198/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú
ingatlanának tulajdonba adása Mezőcsát Város Önkormányzata részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú, természetben a 3450
Mezőcsát, Szent István u. 46-48. számú ingatlanának tulajdonba adását Mezőcsát
Város Önkormányzata részére és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés egyetért Mezőcsát Város Önkormányzatának azon szándékával,
hogy a mezőcsáti 463 hrsz–on nyilvántartott, természetben a Mezőcsát, Szent István
utca 46-48. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen megszerezze.
A Közgyűlés a kezdeményezést támogatja.
2) A Közgyűlés felhívja Elnökét és Hivatalát, hogy az intézmények állami
tulajdonba történő átadása során jelezze Mezőcsát Város Önkormányzatának
igényét a megjelölt ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzésére
vonatkozóan.
Felelős: dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3) A Közgyűlés a mezőcsáti 463 hrsz-ú, természetben a 3450 Mezőcsát, Szent
István u. 46-48. számú ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából
forgalomképes vagyonkategóriába sorolja át. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy
gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Felelős: dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
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8. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában
működő Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskola Putnok kettő darab
ingatlanjának korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolására,
valamint Putnok Város Önkormányzat részére történő átadására
Előterjesztői módosítást teszek és adminisztrációs hiba miatt javaslom a határozati
javaslat szövegének módosítását, az alábbiak szerint. Az előterjesztői módosítás
kiosztásra került a közgyűlés képviselői részére.
A módosítás tehát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
putnoki 41 és 1833/1 helyrajzi számú ingatlanok korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriából történő átsorolása, valamint Putnok Város Önkormányzata részére
történő átadása.
A közgyűlés korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át, ez a határozathoz történő adminisztratív módosítás, a
putnoki, 41 helyrajzi számú kivett kollégium megnevezésű, valamint a putnoki, 1833/1
helyrajzi számú kivett sporttelep megnevezésű ingatlanokat.
A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a Területfejlesztési
Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte.
Kérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a helyrajzi számon
megnevezett ingatlanokat 13 egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Lukács András, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm elnök Úr. Bizottságunk 9 egybehangzó szavazattal támogatja a javaslat
megvalósítását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky képviselő Úr parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm elnök Úr. A bizottsági ülésen szóba került ez a kérdés, hogy átadás, vagy
átsorolás. Akkor az hangzott el indoklásként, hogy az átsorolásról döntünk, viszont
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most látom az előterjesztés címében is, hogy itt átadásról is van szó Putnok város
esetében. Kérdésem az, hogy ez nem ütközik-e a megyei önkormányzat
konszolidációjáról szóló törvény tilalmával.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. A kérdésre válasz pedig
az, hogy nem.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek ezen javaslat elfogadásáról az előterjesztői módosításokkal
együtt szavazni.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az előterjesztői
módosítással együtt meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
199/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő putnoki 41
és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából történő
átsorolása, valamint Putnok Város Önkormányzata részére történő átadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő putnoki 41 és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok korlátozottan
forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolása, valamint Putnok Város
Önkormányzata részére történő átadása tárgyú javaslatot és a következő határozatot
hozta:
1. A Közgyűlés korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át:
a) a putnoki, 41 hrsz-ú, kivett kollégium megnevezésű - természetben 3630
Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2. sz. alatti, valamint
b) a putnoki, 1833/1 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű – természetben
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út. 31. sz. alatt található
ingatlanokat.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási
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rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
előkészítéséről.

önkormányzati rendelet módosításának

Felelős: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: értelem szerint
3. A Közgyűlés egyetért Putnok Város Önkormányzatának azon szándékával, hogy a
putnoki 41 és 1833/1 hrsz-on nyilvántartott ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen
megszerezze. A Közgyűlés a kezdeményezést támogatja.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
4. A Közgyűlés felhívja Elnökét és Hivatalát, hogy az intézmények állami tulajdonba
történő átadása során jelezze Putnok Város Önkormányzatának igényét a 41 és 1833/1
hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes megszerzésére vonatkozóan.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: értelem szerint
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
9. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szikszó
telephelyéhez tartozó Encs, 255 hrsz.-ú ingatlan korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriából történő átsorolására
A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a Területfejlesztési
Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte.
Kérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk az átsorolást 13
egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Lukács András Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk ezen előterjesztés határozati javaslatát 9
egybehangzó szavazattal támogatja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
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Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek ezen javaslat elfogadásáról szavazni.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
200/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szikszó
telephelyéhez tartozó Encs, 255 hrsz-ú ingatlan korlátozottan forgalomképes
vagyonkategóriából történő átsorolása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház Szikszó telephelyéhez tartozó Encs, 255 hrsz.-ú ingatlan korlátozottan
forgalomképes vagyonkategóriából történő átsorolására vonatkozó javaslatot és a
következő határozatokat hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
számú önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésében rögzített hatáskörében
eljárva, korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából forgalomképes
vagyonkategóriába sorolja át:
-

-az encsi 255 hrsz-ú - természetben Encs, Vasút út 7. sz. alatti
ingatlant.

Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
módosításának előkészítéséről.
Felelős: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: értelem szerint
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
10. Napirendi pont:
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban
lévő érdekeltségeiről
A tájékoztatót a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, és a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságok véleményezték.
Kérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Holcman László Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság képviselője:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztatót 6 igen, 2
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 9 igen és 4 nem
szavazattal a tájékoztatót elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky képviselő Úr parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm a szót. Már szinte szégyellem magam, hogyha törvényességi problémákat
vetek fel, de most is azt tenném. Végülis elhangzott itt a bizottsági tag eskütételnél,
hogy erre esküdtünk fel, hogy a jogszabályokat betartjuk és betartatjuk. Itt gazdasági
társaságokkal kapcsolatban körülbelül 30 darab törvénysértést, vélelmezett
törvénysértést látok, nem sorolom fel őket, de felhívnám a figyelmüket a 2009. évi
CXXII. törvényben foglaltakra, amiben benne van az, hogy a köztulajdonú gazdasági
társaságnak például Felügyelő Bizottságának kell lenni. Itt a Gazdasági Ellátó Központ
Zrt. alá szervezett 11 darab kft-nek nincs felügyelő bizottsága, legalábbis a
cégnyilvántartásban nem szerepel. Ezt szeretném először is szóvá tenni. A törvény
egyértelműen rendelkezik. Nem ártott volna az előterjesztésben ezekre a társaságokra
sem kitérni, ugyanis ezek is a közgyűlésnek a tulajdonában, illetve közvetett
tulajdonában vannak. Legalább az ügyvezetők szintjén jó lett volna megemlíteni őket
az előterjesztésben. Ugyancsak egy törvénysértést követett el a közgyűlés a
szeptember 23-ai zárt ülésünkön, amikor is a Gazdasági Ellátó Központ Zrt. Felügyelő
Bizottságába két újabb tagot választott a meglévő három mellé. Ugyanis kimondja ez a
2009. évi CXXII. törvény, hogy 200 millió forint jegyzett tőkéig maximum három
tagja lehet a Felügyelő Bizottságnak, úgyhogy ezzel a két tag delegálással mi
megsértettük ezt a törvényi előírást. Az már csak mellékes körülmény, hogy
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köztulajdonú gazdasági társaságoknál könyvvizsgáló kijelölésére a Felügyelő
Bizottság egyetértésével kell sort keríteni. Még egyet időn túl, a Borsodi Tranzit
Foglalkoztatási Kft-nél már nem kisebbségi, hanem többségi tulajdonosok lettünk,
ugyanis megvásároltuk Ózd, Kurityán és Arnót tulajdonrészét. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő Úr a figyelő jelenlétét és hozzászólását. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. A jelenlévő hivatalvezető
főjegyző Úr hallotta az észrevételeket és gondolom írásban is eljuttatja meglátásait
ennek kapcsán és amennyiben valóban törvénysértésekkel, jogszabálysértésekkel
állunk szemben, akkor nyílván arra reagálni fogunk.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 9 nem, 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
11. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervére
A javaslatot véleményezte a Kisebbségi Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság.
Felkérem a Bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét.
Farkas Félix, Kisebbségi Bizottság elnöke:
Elnök Úr a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen egybehangzó
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Holczman László, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 6
igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm
szépen.
Szeles András, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 8 igen, 5 tartózkodással javasolja
a munkatervet a közgyűlés számára elfogadásra. Köszönöm.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
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Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A munkaterv tárgyalása során
elhangzott a hivatal részéről, hogy mindenegyes módosító javaslat beépítésre került a
munkatervbe. Némi polémia alakult ki abban a tekintetben, hogy kell-e egyáltalán
munkatervet készíteni a közgyűlésnek. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 21 éve
folyamatosan így történnek a dolgok, ennek eredményeként 9 igen és 4 tartózkodás
mellett bizottságunk a munkatervet, elfogadásra ajánlja.
Lukács András Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Képviselőtársak! Bizottságunk ülésén az
előterjesztés teljes támogatást kapott, mivel a bizottság által továbbított két javaslat
beépítésre került.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Elsőként Pasztorniczky képviselő
Úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm a szót. Ez már majdnem az utolsó hozzászólásom, amit terveztem.
Örömmel tapasztaltuk, hogy javaslataink egy részét beépítették a munkatervbe, viszont
két lényeges dolgot nem építettek be. Az egyik az lett volna, hogy csak egy ideiglenes
munkatervet, egy ülésig tartó munkatervet fogadjunk el. A másik pedig az lett volna,
hogy térjünk vissza a féléves munkaterv megalkotásához, ugyanis ilyen egy éves távra
ilyen körülmények között, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Úr a Parlamentben
viharkabátot és viharfelhőket emleget, akkor egy évre szóló munkatervet nem igazán
lehet megalapozottan csinálni. Még két konkrét javaslatom lenne. Az egyik, amit elnök
Úr is említett, hogy a romastratégiának a megvitatását építsük be a munkatervbe. Nem
emlékszem, hogy benne lett volna, tehát ezt javasolnám. A másik pedig ami szintén
valamelyik előző előterjesztésben szerepelt, a környezetvédelmi program végrehajtása,
illetve a Környezetvédelmi Tanács tagjainak megválasztása, munkatervének
elfogadása. Erről legalább egy tájékoztatót szeretnénk hallani, hogyha ez nem a
közgyűlés hatásköre. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úré a szó.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Török képviselő Úr jelezte, hogy a
bizottságuk vitájában szóba került, hogy 21 éve készül munkaterv a közgyűlés
következő évi időszakára. Igen ez igaz 21 éve készül, de 21 éve ilyen helyzet még nem
volt. A 21 éves távlatnak megrajzolása ilyen szempontból érdekes. 21 éve nem fordult
elő, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés nem tudja tisztán, hogy a
következő időszakban mi a feladata, hogy a feladata hogyan részleteződik, milyen
tartalmakkal azt majd a márciusi ülésén megtárgyalja és akkor a részleteket fogjuk
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látni. Gyakorlatilag a feladatok egy jelentős része elmegy, ezért a megye működésének
ezzel kapcsolatos viszonya tisztázatlan. Területi önkormányzatok szintjében
tulajdonképpen kapcsolatrendszerében beépül egy újabb közigazgatási szint.
Gyakorlatilag a dolog tisztázatlan. Majd miután az ember végignézi a közgyűlés
napirendjeit, s azt mondja, hogy térség és területfejlesztés. Keres benne olyat, amiben
valamilyen módon a közgyűlésnek állásfoglalása van, olyan jellegű előterjesztés,
amely feltehetően határozat-hozatallal zárul. Ilyen nem található benne. Tájékoztatót
természetesen sokat meghallgatunk, ez fontos, hogy képbe hozzuk magunkat. Itt is volt
egy-két ilyen dolog. Összességében azt lehet mondani, hogy a megyei önkormányzat,
több mint két évtizedes történetében nem fordult elő, hogy úgy indulunk neki egy év
tervezésének, hogy lényegében jóformán nem látszik belőle semmi, egyértelműen
nincsenek a dolgok, viszonyok rendezve. S végén nagy tisztelettel szeretném
megköszönni a hivatal munkatársainak munkáját. Nagyon szeretnénk, ha mindenkinek
helye lenne a következő időszakban. Ilyen kreatív közösséggel érdemes gondolkodni
és együtt dolgozni, mert ilyen körülmények között előterjesztést készíteni, amikor a
feltételek és a szabályok nincsenek meg, minden megbecsülésünk a hivatal
munkatársaié.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen frakcióvezető Úr hozzászólását. Több hozzászólásra jelentkezőt
nem látok, így a vitát lezárom.
Válaszként egy gondolatot fogadjon el. A saját SZMSZ-ünk rendelkezik arról, hogy
munkatervet készítünk. Valószínűleg módosítjuk a következő közgyűlésünkön az
SZMSZ-ünket és ennek kapcsán a munkaterv is nyilván átgondolásra kerül. Egyelőre a
mai hatályban lévő SZMSZ-nek megfelelően dolgozik a közgyűlés. A hivatal
közösségére vonatkozó megjegyzésével pedig teljes mértékben egyetértek.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 10
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
201/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. évi munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
12. Napirendi pont:
Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztőként dr. Kovács János főjegyző Urat illeti a szó.
Kovács János főjegyző Úr nem kívánja szóban kiegészíteni a jelentését.
A jelentést minden bizottságunk véleményezte, elsőként az Egészségügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Dr. Csiba Gábor, Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyhangúlag támogattuk.
Farkas Félix, Kisebbségi Bizottság elnöke:
Elnök Úr egyhangúlag elfogadtuk és támogattuk.
Holczman László Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság képviselője:
Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság a határozati javaslatot 8 igen
egyhangú támogatással a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szeles András, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot 11 igen, 2 nem szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja. Köszönöm.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
Baricska Jánosné, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést és a hozzácsatolt határozati javaslatot bizottságunk 9
egybehangzó szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
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Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Kormos Dénes frakcióvezetőé szó.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen elnök Úr. Csak nagyon röviden. Megemlítettük ezt amit most
mondani szeretnék az egészségügyi tájékoztatónál, de ide is kapcsolódik, hiszen
konkrét már végrehajtott határozatról van szó. Nevezetesen a mozgó szakorvosi
hálózat működési felülvizsgálatáról, végrehajtottuk. A tisztifőorvos Asszony
véleménye és javaslata is egyértelműen alátámasztja azt, hogy erre a hálózatra és
ennek a működésére szükség lenne. Javasoljuk itt, hogy a lejárt határidejű határozatok
kapcsán is, hogy ezt gondolja végig. Adott esetben ennek a határozatnak a
felülvizsgálatára kerüljön sor és ha már a munkatervet szeretnénk megtölteni konkrét
tartalommal, akkor itt van egy. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Megkérdezem főjegyző
Urat, hogy kíván-e az elhangzottakra reflektálni? Köszönöm szépen. Szóban
válaszolni nem kíván.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
202/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
13. Napirendi pont:
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Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező kiemelt célokra
A javaslatot véleményezte a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, és a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság.
Holczman László, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság képviselője:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 6
igen, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatban szereplő kiemelt célokat 9 igen és 4 tartózkodás
mellett bizottságunk elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Lukács András képviselő Úr parancsoljon.
Lukács András, képviselő:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Szinte elcsépeltnek tűnik, de mégis
igaz olyan bizonytalansági tényezők között kell ezt a javaslatot elkészíteni a jövő évre,
amikor még nem tudjuk, hogy milyen feladatkört, milyen tisztviselő körrel kell
végrehajtani, illetve segíteni. A konkrét javaslatokhoz észrevételem. A
teljesítménykövetelmények első pontjában meghatározottak, - szerintem ez a lényeg –
hogy a testületi, közgyűlési és bizottsági ülések színvonalas szakmai, szakigazgatási és
jogi előkészítése. Természetesen én ehhez hozzátenném nagyon szívesen, hogy és a
határozatok döntések végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, elősegítése, a
tapasztalatok visszajelzése, szükség esetén a korrekciók kezdeményezése. Nem tudok
mit kezdeni a 4. pontban megfogalmazott első gondolattal, hogy a köztisztviselő mit
tud tenni azért, hogy a megyei közgyűlés, vagy megyei önkormányzat fizetési
kötelezettségének rendszeres teljesítése. Szerintem legkevésbé a köztisztviselőkön
múlik, hogy van-e pénz, vagy nincs. Ez központi és helyi gazdálkodási kérdés. Nem
pedig a köztisztviselők hatáskörébe tartozó kérdés. A 6. pontot egy picikét én
korrigálnám, mert lehet, hogy a gyakorlatban így zajlik, mégis örülnék, ha nem így
lenne. Ebben ugyanis az olvasható, hogy területfejlesztési politika, megyei fejlesztési
politika kialakítása. Ez szerintem azért közgyűlési hatáskör, de hogy ennek az
előkészítése, elősegítése, szakmai konzultáció kezdeményezése ez szerintem
nagymértékben elfogadható. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
203/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját
képező célokra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
2012. évi kiemelt célok:
1. A testületi – közgyűlési és bizottsági – ülések színvonalas szakmai, igazgatási és
jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása.
2. A pályázati lehetőségek, források felkutatása és azok megfelelő menedzselése.
3. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan
betartása. A számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabályok
rendelkezéseinek végrehajtása.
4. A megyei önkormányzat fizetési kötelezettségének rendszeres teljesítése, a
költségvetés pénzügyi egyensúlyával kapcsolatos feladatok ellátása, különös
tekintettel a költségtakarékossági szempontok érvényesítésére.
5. A területi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok
színvonalas ellátása, hatékony és eredményes működésük elősegítése.
6. Területfejlesztési politika, megyei fejlesztési politika kialakítása.
7. Az új közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
8. A megyei önkormányzat honlapja adattartalmának aktualizálása, közérdekű adatok,
információk, a közérdeklődésre számottartó önkormányzati események naprakész
megjelenítése.
9. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet és a hozzá
kapcsolódó jogszabályokból eredő feladatok folyamatos ellátása.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője,
a Hivatal főosztályvezetői
Határidő: 2012. december 31.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
14. Napirendi pont:
Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési tervével kapcsolatos szakvéleményre
Az Oktatási és Sportbizottság véleményezte a javaslatot.
Kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 23 igen, 2 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
204/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Tiszaújváros
Város
Önkormányzatának
közoktatási
feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervével kapcsolatos szakvélemény
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tiszaújváros Város
Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével kapcsolatos szakvéleményre vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – megállapítja, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának felülvizsgált
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve
összhangban áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével (2007-2013).
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Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A határozatot Tiszaújváros Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
15. Napirendi pont:
Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és –fejlesztési tervével kapcsolatos szakvéleményre
Az Oktatási és Sport bizottság véleményezte. Kérdezem a bizottság elnökét a bizottság
véleményéről.
Szeles András az Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előző napirendhez hasonló ezt a határozati javaslatot is egyhangúan
elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
205/2011. (XII. 15.) határozata
Város
Önkormányzatának
közoktatási
feladatellátási,
Tárgy: Szerencs
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervével kapcsolatos szakvélemény
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szerencs Város
Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -
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fejlesztési tervével kapcsolatos szakvéleményre vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján – megállapítja, hogy Szerencs Város Önkormányzatának felülvizsgált
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve
összhangban áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével (2007-2013).
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A határozatot Szerencs Város Önkormányzatának meg kell küldeni.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
16. Napirendi pont:
Javaslat az M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti –
országhatár közötti szakasz összefüggésében készített területrendezési hatásvizsgálat
véleményezésére
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a területrendezési
hatósági eljárásról szóló Kormányrendelet száma elírásra került, amely helyesen:
76/2009. (IV. 8.) Kormányrendelet. A szövegben 78/2009. szerepel. A határozatban ez
természetesen korrigálásra került.
A határozatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság véleményezték.
Török Dezső a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, a
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk hétfői ülésén tárgyalta az
előterjesztést. Főépítész Úr tételesen elmondta mindazokat a változásokat, amelyeket
át kell majd vezetni. Ennek eredményeként már a módosított javaslatot 13 igen
szavazattal bizottságunk elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Lukács András az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk ülésén is Iván Zoltán főépítész Úr részletes
tájékoztatás adott, kiegészítette és pontosította a határozati javaslatot. Ezzel
bizottságunk egyetértett 9 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
206/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Az M30-as gyorsforgalmi út (3.sz. főút korrekciója) Tornyosnémetiországhatár közötti szakasz összefüggésében készített területrendezési hatásvizsgálat
véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az M30as gyorsforgalmi út és a 3.sz. főút Tornyosnémeti - országhatár közötti szakasz
korrekciójának területrendezési hatás-vizsgálatához készült előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. A Közgyűlés a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 23/D. § (7) bekezdésében, valamint a területrendezési hatósági
eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, véleményét a következőkben foglalja össze:
A Közgyűlés egyetért a Tornyosnémeti települést érintő az M30-as gyorsforgalmi
út és a 3.sz. főút Tornyosnémeti - országhatár közötti szakasz korrekciójának
területrendezési hatásvizsgálatához készült tervben javasolt tervezési
módosításokkal, így
− a jelenleg hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési
Tervhez képest 5 %-nál nagyobb eltérést jelentő M30 gyorsforgalmi
út Tornyosnémeti – országhatár közötti szakaszának módosításával,
− az M30 gyorsforgalmi út országhatáron kilépő pontjánál a
határátkelőhely helyének kijelölésével,
− a 3.sz. főút (Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Füzesabony Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó - Halmaj – Encs –Tornyosnémeti –
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(Szlovákia) főút) Hidasnémeti – Tornyosnémeti községeket elkerülő
szakaszának feltűntetésével, valamint
− a
hatályos
településrendezési
tervben
jelölt
fejlesztési
elképzelésekhez igazítva Tornyosnémeti települési térségének
korrekciójával.

2. A Közgyűlés a szakhatóságok és a települési önkormányzatok jóváhagyását
követően kéri az állami főépítészt, hogy a területrendezési hatósági
engedélyezési eljárás döntéséről tájékoztassa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökét.
3. A Közgyűlés felhívja Elnökét és Hivatalát, hogy a jogerős határozat
ismeretében – amennyiben szükséges – a módosításoknak a Borsod-AbaújZemplén Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata során történő
átvezetése érdekében intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kovács János, főjegyző
a Közgyűlés véleményének megküldése azonnal, illetve folyamatosan

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
17. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének Sajó-menti TISZK-hez
történő integrálására
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
207/2011. (XII. 15.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének Sajó-menti TISZK-hez
történő integrálása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium
és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Sátoraljaújhelyi
Tagintézményének Sajó-menti TISZK-hez történő integrálását, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményét a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulásból kiveszi és a Sajó-menti Szakképzésszervezési Társuláshoz integrálja.
2. A Közgyűlés a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére vonatkozó Megállapodást 2011. december 15-ei hatállyal úgy
módosítja, hogy a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Intézményjegyzék
elnevezésű 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A Közgyűlés a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító okiratát 2011.
december 15-ei hatállyal úgy módosítja, hogy az 1. számú függelékében „A
fenntartó önkormányzatok Társulásban résztvevő intézményei:” szövegrészt követő
táblázat helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
4. A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére vonatkozó Megállapodást 2011. december 15-ei hatállyal úgy
módosítja, hogy a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Intézményjegyzék
elnevezésű 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
5. A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Alapító okiratát 2011.
december 15-ei hatállyal úgy módosítja, hogy az 1. számú függelékében „A
fenntartó önkormányzatok Társulásban résztvevő intézményei:” szövegrészt követő
táblázat helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
azonnal

6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1-4. pontokban foglalt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodások aláírására.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
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Határidő:

értelemszerűen

7. Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az 1-5. pontban foglaltakkal összefüggő
feladatok előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
18. Napirendi pont:
Javaslat önkormányzati
felmondására

társulás

létrehozására

vonatkozó

megállapodások

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, és az Oktatási és Sport Bizottság
véleményezte.
Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok véleményét.
Holczman László, az Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében:
Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 8 egyhangú szavazattal
támogatta a határozati javaslatot.
Szeles András az Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot 8 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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208/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó megállapodások felmondása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az
önkormányzati társulások létrehozására vonatkozó megállapodások felmondására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
1.

A Közgyűlés – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésére
figyelemmel – 2011. december 31. napjával felmondja a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján
létrejött következő társulások létrehozására vonatkozó megállapodásokat:
a)
Megállapodás a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére;
b)
Megállapodás a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére.
Felelős:
Határidő:

2.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve felhívja Hivatalát, hogy az 1. pontban
foglaltakkal összefüggő feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket
(pénzügyi elszámolás, érintettek értesítése, stb.) tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
19. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat átadására a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. részére
A javaslatot az Egészségügyi Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét
ismertesse a véleményüket.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! 9 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadásra
ajánlja az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
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Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Szitka Péter képviselő úr parancsoljon.
Szitka Péter, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Stressz-helyzet van, ahogy elnök Úr is
fogalmazta amikor ezt az előterjesztést én megláttam. Én azt gondoltam, hogy a
választásokat követően amikor ez a politikai „gyalulás” elindult, hogy legalább azokon
a területeken, amelyek az embereket érintik és kifejezetten az egészségügyre
fókuszálódik, hogy ebben azért politikai kérdéseket nem fogunk feszegetni és tisztán
puritán szakmai kérdések fognak dönteni. A rehabilitációs pályázatnál, mint ahogy a
közgyűlés is már többször tárgyalta, ugye a kazincbarcikai kórház a legelső verzióban
200 millió forinttal szerepel benne. Ez egy hospis tevékenység bevezetését és
kardiológiai fejlesztést takart. Ezt követően néhány kórház felébredt, hogy ebben a
pályázatban résztvehet, ezért elkezdődtek a csipkedések „innen-onnan-amonnan”.
Nyilván a 200 millióból lett 150 millió forint. Ezt követően haladt az idő előre. Majd
az ózdi kórházzal kapcsolatban, ami ugye 300 millió forinttal volt benne, akkor azt
mondták, hogy akkor ő nem indulhat, ezért ezt a 300 millió forintot szétosztották a
pályázatban egyébként benne lévő szereplők között. Nyilván Kazincbarcika nem
kapott egy fillért sem belőle. Majd utána Ózd mégiscsak indulhat és hát nyilván össze
kellett valahonnan „csipkedni” megint ezt az összeget. Igazából az osztásban nem, de
az elvételnél ismételten Kazincbarcikát elővették és ugye a 150 millióból lett 100
millió forint. Ez már eleve kérdéseket vethet fel. Amit az előterjesztés tartalmaz, az
pedig abszolút nonszensz. Az, hogy egyébként további feladatokat kap, ami
összegszerűen még meg is jelenik az előterjesztésben, hogy 170 millió forint kell
ahhoz, hogy normálisan nézzen ki az izsófalvai szakkórház és ez átadásra kerülne
Kazincbarcikának úgy, hogy ezt a 100 millió forintból szintén ezt a feladatot oldja meg
úgy, hogy azt a 170 millió forintot nem fogja megkapni, tehát erről azt gondolom,
hogy ezt senki nem gondolhatja komolyan. Ez az egyik felvetésem.
A másik pedig magára a menetre vonatkozik. Meghozzuk most a döntést, majd ezt
követően elkezdünk benne egyezkedni. Ezt minősíteni nem tudom. Igazából először
egyezkedni kellett volna, vagy legalább az érintettekkel való egyezkedés,
véleménycsere után, ezt követően kellett volna ezt idehozni. Ezt én azt gondolom,
hogy nem tudom elfogadni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Lukács képviselő Úr parancsoljon.
Lukács András, képvsielő:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottságon
lehetőségünk volt nem kettő percben, mert az előző hozzászólásban is
meggyőződésem szerint tartalmában jobban ki lehetett volna bontani, ha nem kettő
perc állna rendelkezésünkre, hanem érdemben lehetne egy-egy kérdésről vitát folytatni
és akkor 30 napirendet nem kell 1 óra 30 vagy 40 perc alatt befejezni. Ami a tartalmi
kérdést illeti az előterjesztésben ugyan csak annyi szerepel, hogy Izsófalván a feladatátadás, vagy az izsófalvai szakkórházból a feladat-átadás megtörténne, ha támogatásra
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kerül az előterjesztés szerint a pályázat Kazincbarcikára. Természetesen az nincs
benne, hogy ezzel 70-75 ott dolgozó embernek a munkahelye megszűnik. Igaz, hogy
az Egészségügyi Bizottság elnöke dr. Csiba Gábor igazgató Úr megnyugtatott, hogy
természetesen azokra az emberekre szükség van majd az átadással együtt az új
intézményben, de hát ha ott megszűnik az aktív ellátás, akkor ott felszabadul a
létszám, tehát ugyanarra körre még egyszer azt a 70-75 embert nem lehet alkalmazni.
Ez az egyik rész. Másrészt pontosan azon a helyen, ahol a legnagyobb szegénység,
legnagyobb a munkanélküliség Izsófalván és környékén 20 % fölötti, odaszabadítunk
megint ennyi embert úgy, hogy előzetes hatástanulmányok, következtetések nem
ismertek. Én úgy hiszem, hogy több mint felelőtlenség. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Képviselő Úr Öné a szó.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen ez egy érdekes előterjesztés, mert egy
jövőképet próbál valahogy közel hozni, amit nagyon nehéz megmondani, hogy miért is
kell erről beszélni. A lényeg az, hogy az izsófalvai kórház jelenlegi műszaki
állapotában 170 millió olyan, mint a csepp a tengerben. Tehát, ha oda 170 milliót
nyerne ebből a pályázatból, tulajdonképpen nem tudná kialakítani belőle azt a minimál
feltételrendszert, ami egyébként a XXI. században szükséges, mert ott jelen
pillanatban XVIII-XIX. századi körülmények uralkodnak, tehát ezt tudomásul kell
venni. A másik, hogy van ez a pályázat, ami egy 4,5 milliárdos lehetőség és az a célja,
hogy minden beteg számára, minden területen és minden kórház számára megtalálja a
lehetőséget. Éppen ezért 11 intézmény vesz benne részt három megyében, tehát
Borsod, Heves és Nógrád megyében. Szét van osztva a rehabilitációs lehetőség,
mindenki megkapja a maga feladatát ebben a programban azért, hogy minél
könnyebben elérhető legyen a beteg számára az ő tudása. Ami a koncepciót illeti azért
nem nagyon értem a kérdést, mert ez egy lehetőség, 2013-ban egy majdani lehetőséget
vázol fel, tehát nem arról van szó, hogy izsófalvát betoljuk január 2-án a
kazincbarcikai kórház kubatúrájába. A következő, hogy megnéztük az izsófalván
dolgozó embereknek a háromnegyede Kazincbarcikáról jár ki dolgozni, tehát
tulajdonképpen a munkahelyet toljuk egy kicsit közelebb, nem pedig Izsófalván
fokozzuk a munkanélküliséget. Egyébként a két helység egymástól ha jól tudom 8-9
km-re van, tehát ezzel sem okozunk különösebb gondot a dolgozóknak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő Úr. Ha jól értem, támogatja továbbra is a javaslatot és
nem ért egyet a felvetésekkel. Szitka képviselő Úré a szó.
Szitka Péter, képviselő:
Köszönöm szépen. Ha az a politikai szándék, hogy a kazincbarcikai kórházból ne
végérvényesen elfekvőt csináljon a FIDESZ, akkor én ezt messzemenőkig tudom
teljesíteni, illetve támogatni. Ez az egyik hozzászólásom.
A másik pedig, hogyha úgy ítéli meg, hogy csepp a tengerben a 170 millió, akkor
csoportosítsuk már át ahhoz a 100 millióhoz, amit egyébként a hospishoz, és a
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kardiológiai fejlesztéshez teszünk és akkor azt gondolom, hogy mi is és a debreceniek
„tapsikolni” fogunk és akkor nagyon szívesen vállaljuk a szakkórháznak a
működtetését a továbbiakban. Köszönöm.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Én csak azért válaszolok, mert
majd fognak emlékezni erre körülbelül egy félév múlva, hogy de jó lett volna, vagy
milyen jó döntés lett volna, hogyha megszavaztunk volna. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen és most lezárom a vitát. Azt gondolom, hogy elég fontos kérdés volt
ahhoz, hogy kreatívan értékeljük a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat és még
Pasztorniczky képviselő Úr sem nyomot ügyrendi gombot ennek kapcsán. Úgyhogy
sikerült a vitát lezárni.
Egy gondolatot engedjenek meg nekem. A megye lakosságának egészségügyi
ellátásért vagyunk felelősek nem egy, vagy másik intézménynek a pályázati pénzeinek
az elosztásáért. Javaslom, hogy ebből a szempontból kell az ilyen kérdéseket
megközelíteni és erre kérem a képviselőtársaimat is.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
209/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről
feladat átadása a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről a DE OEC Kazincbarcikai
Kórház Nonprofit Kft. részére történő feladat átadására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1) A Közgyűlés támogatja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri Kapu 72-76.) a
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való nyertesség
esetén a feladatátadással átadja az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház
Telephely (Izsófalva, Mária táró 13.) teljes tevékenységét a Debreceni
Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai Kórház
Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.) részére.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland elnök
azonnal

2) A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgatóját, hogy nyertesség esetén a tervezett
feladatátadáshoz a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet jóváhagyását szerezze be, továbbá a szükséges
egyeztetéseket folytassa le a Kazincbarcikai Kórház tulajdonosával és
fenntartójával, előkészítve az új fenntartóval történő megállapodást.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
20. Napirendi pont:
Javaslat a Miskolci Egyetem Orvos-Egészségtudományi Centrum létrehozásának
támogatására
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
210/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Miskolci Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum létrehozása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Miskolci Egyetem
Orvos- Egészségtudományi Centrum létrehozásáról szóló előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés támogatja a Miskolci Egyetem Orvos- Egészségtudományi Centrum
létrehozását.
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Felelős:
Határidő:

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Miskolci Egyetem és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
21. Napirendi pont:
Javaslat Tokaj Város Önkormányzata szakosított szociális feladatai, valamint Ózd
Város Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasítására
A javaslatot véleményezte az Oktatási és Sport Bizottság, és a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság. Az Oktatásit kérem elsőként.
Szeles András, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztésnek természetesen csak az oktatásra vonatkozó részét
tárgyalta, tehát Ózdra vonatkozó napirendi részt. Ebben a kérdésben egyhangú
támogatást kapott az előterjesztés.
Baricska Jánosné, Szociális Bizottság elnöke:
Bizottságunk mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik.
Elsőként az 1. számúról, mely Tokaj városát érinti kérem szíveskedjenek szavazni.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
211/2011. (XII. 15.) határozata
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Tárgy: Tokaj Város Önkormányzata szakosított szociális feladatai átvételének
elutasítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Tokaj Város
Önkormányzata szakosított szociális feladatai átvételének elutasításáról szóló
javaslatot, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés Tokaj Város Önkormányzatától a szociális feladatok ellátását, és
az e feladatok ellátását végző Tokaj Város Önkormányzatának Időskorúak
Otthona (székhelye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.) fenntartói jogát a
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésére, 9. § (1)
bekezdésére és a 23. §-ára tekintettel nem veszi át.
2. A határozatot Tokaj Város Önkormányzata részére meg kell küldeni.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
Kérem szíveskedjenek szavazni napirendhez kapcsolódó a 2. számú Ózdot érintő
határozati javaslat elfogadásáról
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
212/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta Ózd Város
Önkormányzata közoktatási feladatai átvételének elutasításáról szóló javaslatot, és a
következő döntést hozza:
1.

A Közgyűlés Ózd Város Önkormányzatától a középiskolai és szakiskolai
feladatok ellátását, és az e feladatok ellátását végző Széchenyi István
Szakközépiskola (székhelye: 3600 Ózd, 48-as út 6.) és az Árpád Vezér Általános
Művelődési Központ Szakképző Iskolájának (székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér
u. 13.) fenntartói jogát a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdésére,
9. § (1) bekezdésére és a 41. § d) pontjára tekintettel nem veszi át.
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2.

A Közgyűlés „az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és Árpád
Vezér Általános Művelődési Központ Szakképző Iskolája által ellátott
közoktatási feladatok átvétele” tárgyú, 64/2011. (V. 25.) határozatát hatályon
kívül helyezi.

3.

A határozatot Ózd Város Önkormányzata részére meg kell küldeni.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
22. Napirendi pont:
Javaslat a Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálásra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Mivel dr. Kovács János főjegyző Úr hozzájárult a nyilvános üléshez, ezért zárt ülést
nem kell elrendelnünk.
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
213/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába történő delegálás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tokaji Írótábor
Egyesület kuratóriumába történő delegálásra vonatkozó javaslatot és a következő
határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés a Tokaji Írótábor Egyesület kuratóriumába 2012. január 1. napjától
2014. december 31. napjáig Dr. Kovács Jánost delegálja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. december 31.
2. A közgyűlési határozatot meg kell küldeni a Tokaji Írótábor Egyesületnek.
Felelős:
Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona, főosztályvezető
Határidő:
2011. december 31.
Főjegyző Úrnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk. Képviselje a Tokaji
Írótábor Egyesületben méltó módon a közgyűlést ahogy eddig is tette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
23. Napirendi pont:
Javaslat a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan Sajóörös Község Önkormányzata részére,
valamint a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz.-ú és 0136 hrsz.-ú ingatlan Országos
Roma Önkormányzat részére történő tulajdonba adására
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 1. számú Sajóöröst érintő
határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
214/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan
Önkormányzata részére történő átruházása

tulajdonjogának

Sajóörös

Község

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Sajóörös Község Önkormányzata
részére történő átadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában
lévő sajóörösi 223 hrsz-ú, természetben a Sajóörös, Jókai út 1. szám alatt
található kivett nevelőintézet és udvar megnevezésű ingatlan tulajdonjogát
közérdekből térítésmentesen átruházza Sajóörös Község Önkormányzata
részére azzal a feltétellel, hogy az ingatlannak kifejezetten Sajóörös
közösségének érdekeit kell szolgálnia, üzleti célú hasznosítása abban az esetben
lehetséges, ha a sajóörösi lakosok közösségi érdekét szolgálja. Amennyiben
ezen hasznosítási céltól a települési önkormányzat eltér, a Borsod-AbaújZemplén Megyei önkormányzat jogosult Sajóörös Község Önkormányzatához
intézett nyilatkozatával az ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen megszerezni,
ezért az átruházásra vonatkozó szerződésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat javára öt évre visszavásárlási jogot kell kikötni.
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az ingatlan térítésmentes átruházásának feltétele a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és
a tulajdon átruházásra vonatkozó szerződésnek az 1. pontban rögzített feltétel
érvényesítésével történő megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 2. számú Országos Roma
Önkormányzatot érintő határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 18 igen, 6 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
215/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának
Országos Roma Önkormányzat részére történő átruházása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a a
megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Országos
Roma Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó javaslatot és a következő
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában
lévő megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát
közérdekből térítésmentesen átruházza az Országos Roma Önkormányzat
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részére azzal a feltétellel, ha a kisebbségi önkormányzat az ingatlanon 5 éven
belül bentlakásos fiú sport iskolát alapít és tart fenn.
Amennyiben ezen hasznosítási céltól az Országos Roma Önkormányzat eltér, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat jogosult az Országos Roma
Önkormányzathoz intézett nyilatkozatával az ingatlant tulajdonjogát
térítésmentesen megszerezni, ezért az átruházásra vonatkozó szerződésben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat javára öt évre visszavásárlási
jogot kell kikötni.
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az ingatlan térítésmentes átruházásának feltétele a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és
a tulajdon átruházásra vonatkozó szerződésnek az 1. pontban rögzített feltétel
érvényesítésével történő megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
24. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt.
között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések
módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
216/2011. (XII. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt.
között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések
módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között fennálló
bankszámlavezetés, folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések módosítására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Raiffeisen Bank Zrt. között fennálló bankszámlavezetés, folyószámlahitel és
munkabérhitel szerződések akként történő módosításához, hogy azok
változatlan pénzügyi feltételekkel 2012. január 2-ig kerüljenek
meghosszabbításra.
2.) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a szerződésmódosítással összefüggő
feladatokat végezze el, valamint felhatalmazza Elnökét és Főjegyzőjét a
szerződések megkötésére, és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb iratok,
dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
25. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága részére
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
217/2011. (XII. 15.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrszú ingatlanának tulajdonba adása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú, természetben a 3711
Szirmabesenyő, Miskolci út 7. szám alatti ingatlanának tulajdonba adását a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága részére és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés egyetért a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága azon
szándékával, hogy a szirmabesenyő 0124/3 hrsz–on nyilvántartott, természetben a
Szirmabesenyő, Miskolci út 7. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát
térítésmentesen megszerezze. A Közgyűlés a kezdeményezést támogatja.
2.) A Közgyűlés felhívja Elnökét és Hivatalát, hogy az intézmények állami tulajdonba
történő átadása során jelezze a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának
igényét a megjelölt ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzésére
vonatkozóan.
Felelős: dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
26.Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti
visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
218/2011. (XII. 15.) határozata

59

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti
visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megye elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával
(konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával (konszolidáció)
kapcsolatos intézkedések megtételére, az eljáráshoz kapcsolódó iratok,
dokumentumok aláírására.
2.) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a tartozásátvállalási szerződéssel
összefüggő feladatokat végezze el, valamint felhatalmazza Elnökét és
Főjegyzőjét a szerződés megkötésére, és egyéb, az eljáráshoz kapcsolódó
iratok, dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
27. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával
(konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtételére
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
219/2011. (XII. 15.) határozata
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Tárgy: a Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával
(konszolidáció) kapcsolatos intézkedések megtétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod
2027 elnevezésű kötvénysorozat lejárat előtti visszaváltásával (konszolidáció)
kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Borsod 2027 elnevezésű kötvénysorozat
lejárat előtti visszaváltásával (konszolidáció) kapcsolatos intézkedések
megtételére, az eljáráshoz kapcsolódó iratok, dokumentumok aláírására.
2.) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a tartozásátvállalási szerződéssel
összefüggő feladatokat végezze el, valamint felhatalmazza Elnökét és
Főjegyzőjét a szerződés megkötésére, és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb iratok,
dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
A következő napirend tárgyalásához zárt ülést rendelek el.
A zárt ülésen résztvesznek: a közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán
Csilla aljegyző, szakértőként: Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona főosztályvezető, Dr.
Sáfrány Borbála osztályvezető, adminisztratív munkatársak: Barnóczki Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető, Simon Gáborné és Róna György informatikusok.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
31. Napirendi pont:
Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Egyebek napirendi ponttal folytatódik a közgyűlés, ami immár nyilvánosan
folytatódhat.
Egyebek napirendi pont alatt szeretném tekintve, hogy képviselői egyebek napirendi
ponthoz javaslat nem érkezett felhívni a közgyűlés tagjainak figyelmét arra, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek 2012. január 31. napjáig eleget kell
tenniük. A határidő jogvesztő, ezért kérem, hogy a határidőn belül tegyék meg
vagyonnyilatkozataikat.
Ezennel a mai közgyűlést bezárom. Mindenkinek köszönöm a munkáját.
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Dr. Kovács János

Dr. Mengyi Roland

főjegyző

a közgyűlés elnöke

