Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

IV-3091-6/2011.

Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Pasztorniczky István
Riz Gábor
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

Jelen vannak: meghívottak, vendégek.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és
Területfejlesztési Főosztály vezetője, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda
vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr.
Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és
Művelődési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Szankai István
hangfelvevő.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés határozatképes,
mivel 30 közgyűlési tagból 25 van jelen, így az ülést megnyitom. Kérem,
szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépeiket és egy jelenléti szavazást is kérek.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
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23 fő - 22 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
mellett - 1 fő nem szavazott - adta le
jelenléti szavazatát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor ezt ismételjük meg, mert itt 23-an
vagyunk ezek szerint jelen. Kérek még egy jelenléti szavazást.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
23 fő - 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett - 1 fő nem szavazott - adta le
jelenléti szavazatát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: 23 fő. Hiányzik: Csabai Gyula, Kormos
Dénes, Mihályi Helga, Miklós Árpád, Szitka Péter, Vécsi István, ez 6 fő. Akkor
nézzük meg, a rendszerrel talán probléma van. Még egy jelenléti szavazást kérek.

A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
24 fő - 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett - adta le jelenléti szavazatát, tehát a
határozatképesség fennáll.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: 24, és akkor még a Szitka Képviselő Úr, és
akkor megvan a 25 ugye? Szuper, köszönöm szépen. Tehát megállapítom, hogy 30
főből 25 jelen van. A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek
a közgyűlés napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom a „Javaslat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alá tartozó nevelésioktatási intézmények átszervezése és alapító okirataiknak módosításáról szóló
102/2011. (V. 30.) határozat módosítására, valamint a közművelődési, közgyűjteményi
intézmények alapító okiratainak módosítására” című előterjesztés felvételét a 11.
napirendi pontként, továbbá a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című előterjesztés felvételét a 12.
napirendi pontként, továbbá a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai,
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet pályázati részvételére” című
előterjesztés felvételét 22. napirendi pontként, valamint a „Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat folyószámlahitel keretének emelésére, a folyószámlát
vezető pénzintézet megválasztása érdekében tárgyalások megkezdésére, és
felhatalmazás az ezzel összefüggésben szükséges intézkedések megtételére” című
előterjesztés felvételét 24. napirendi pontként, valamint a „Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál ellátandó rendészeti és
portaszolgálati tevékenység saját vállalkozásba adására” című előterjesztés felvételét
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25. napirendi pontként. Valamint az előző módosításokat követően 13. napirendi
pontként lévő előzetes meghívóban 11. napirendi pontként kiküldött „Beszámoló az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség 2010. évi szakmai
munkájáról” című napirendünket első napirendi pontként megtárgyalni, tekintettel
arra, hogy az Igazgató úrnak egyéb közfeladatok ellátása miatt el kell mennie, és
szeretné, hogy ha ő személyesen tájékoztathatná a közgyűlés tagjait munkájukról. Nos,
kérdezem, hogy a közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben igen, akkor kérem ezt szíveskedjenek megtenni. Két jelentkezőt látok, az
egyik ügyrendi, Hoczáné Frankó Anna Képviselő Asszony parancsoljon.
Hoczáné Frankó Anna, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! Én két
ügyrendi hozzászólást szeretnék. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az SZMSZ 18. §-ának (5) bekezdése alapján a
Megyei Közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a megye országgyűlési
képviselőit. Tudomásunk szerint több képviselő sem kapott meghívást és szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy ez újabb jogszabálysértésnek minősül, és felvetődik a
kérdés is, hogy esetleg az SZMSZ rendelkezéseit, ha nem tartjuk be, akkor szükség
van-e erre a dokumentumra. A második pedig az lenne, hogy egy 30 perces szünetet
kérnénk Elnök Úrtól, hogy ezeket a most kiosztott javaslatokat át tudjuk tárgyalni a
frakcióval. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Normál hozzászólásra Pasztorniczky
Képviselő Úr.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én
benyújtottam egy előterjesztést az önkormányzatnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozását
előkészítő eseti bizottság létrehozására. Ezt törvényes határidőben benyújtottam,
választ is kaptam Mengyi Roland Elnök Úrtól, hogy ő személy szerint, mint elnök nem
támogatja az előterjesztést. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ebben a
közgyűlésnek kell dönteni, ebben az esetben viszont az előterjesztést ki kellett volna
osztani a közgyűlés tagjai között.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Láttunk mi előterjesztést Főjegyző Úr? Mert
én csak javaslatra emlékszem.
Dr. Kovács János főjegyző: Javaslat volt levélben.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Nem tudom milyen formában lehet
előterjesztést a közgyűlés elé terjeszteni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk,
amely ezt a kérdést rendezi, tanulmányozásra ajánlom és a képviselőtársának is jelzem
egyben, hogy véleményem szerint szükség van erre a dokumentumra és mindenkinek
be kell tartani a vonatkozó szabályait.
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Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Ha megengedi válaszolnék, 20 nappal
korábban benyújtottam az előterjesztés javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Csak nem előterjesztés volt szerintem.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Javaslat.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Viszont az országgyűlési képviselők
meghívása az valóban egy indokolt, sőt szükségszerű, úgyhogy utána fogunk nézni,
hogy ez miért nem történt meg, mert ismereteim szerint ez minden egyes alkalommal
megtörténik az összes országgyűlési képviselő részére. Úgyhogy Szervezési
Osztályunk meg fogja vizsgálni, mert ebben a dologban egyetértünk. Tárgyalási
szünetre érkezett felvetését pedig, tekintve, hogy rengeteg a napirendi pontunk,
elnökként nem támogatom és nem rendelem el. SZMSZ szerint ez az én hatásköröm.
Mivel napirendi javaslat más nem érkezett, kérem szíveskedjenek szavazni a napirendi
javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
108/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30-ai ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Beszámoló az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség
2010. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Kormány Krisztián, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete
magasabb vezetőjének átmeneti megbízására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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3. Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására, valamint a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
8/1991. (VIII.29.) Kgy. sz. rendelet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/1996.
(III.28.) Kgy. sz. rendelet, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Tűzbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/1997.
(XII.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet, és a a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 24/1999. (XII.10.) Kgy. számú rendelet
hatályon kívül helyezésére, javaslat az élelmezési nyersanyagnorma
megállapítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú
Közrendvédelmi Programját kidolgozó Ideiglenes (eseti) Bizottság működése
időtartamának módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat elismert vállalatcsoport létrehozásának elhatározására, jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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10. Javaslat a Mecénás – civil, kulturális, sport – Pályázat alapítványi támogatásának
odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásra
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alá
tartozó nevelési-oktatási intézmények átszervezésére és alapító okirataiknak
módosításáról szóló 102/2011. (V.30.) határozat módosítására, valamint a
közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal, Munkaügyi Központjának igazgatója
15. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok megvalósításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
16. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat önként vállalt
feladatainak finanszírozásáról és eredményességéről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

lejárt

határidejű

18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című
pályázatának benyújtására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat az „Emlékezzetek utatok kezdetére – a karosi Honfoglalás kori temetők
régészeti emlékei” című új állandó kiállítás létrehozása projektcímű pályázat
benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ
és Egyetemi Kórház Nonprofit Kft. által csontsűrűség mérés feladatellátásra
megkötött szerződés felbontására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephelyén működő Nőgyógyászati Mozgó
Szakorvosi Szolgálatnak és a Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés 18 szakorvosi
órájának átmeneti szüneteltetésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati,
Közművelődési és Sportintézet pályázati részvételéhez történő hozzájárulására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítására, és egyezségi megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat folyószámlahitel
keretének emelésére, a folyószámlát vezető pénzintézet megválasztása érdekében
tárgyalások megkezdésére, és felhatalmazás az ezzel összefüggésben szükséges
intézkedések megtételére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál
ellátandó rendészeti és portaszolgálati tevékenység saját vállalkozásba adására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
26. Egyebek

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a napirendet 17 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §-a
alapján a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Javaslom, hogy a
következő napirendek tárgyalása zárt ülésen történjen: „Javaslat a SODEXO
Magyarország Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására, és egyezségi
megállapodás megkötésére” 23. napirendi pontként, továbbá „Javaslat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat folyószámlahitel keretének emelésére, a
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folyószámlát vezető pénzintézet megválasztása érdekében tárgyalások megkezdésére,
és felhatalmazás az ezzel összefüggésben szükséges intézkedések megtételére” című
előterjesztés 24. napirendi pont, valamint „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál ellátandó rendészeti és portaszolgálati
tevékenység saját vállalkozásba adására” című előterjesztés 25. napirendi pontként.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről.

A zárt ülés elrendelésére vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint elrendelte a zárt ülést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 20 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett a zárt ülést elrendelte. Nos, akkor
elfogadott napirendünknek megfelelően első napirendi pontunk:

Első napirend: Beszámoló az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
és Ügynökség 2010. évi szakmai munkájáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként körünkben köszönthetjük
Kormány Krisztián urat, aki az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki beszámolóját Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint 5
percben.
Kormány Krisztián, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezető igazgatója: Tisztelt Megyei Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Maximum 5
perc, én is arra gondoltam. Az anyagot előzetesen megküldtük és tanulmányozhatta
mindenki, tulajdonképpen a Regionális Fejlesztési Tanács és az Ügynökséghez
kapcsolódó szakmai beszámolót tartalmazza 2010-re vonatkozóan, ezért a főbb
pontjait elmondom ennek a szakmai beszámolónak. Ugye hasonlóan a Megyei
Közgyűléshez a Regionális Fejlesztési Tanács gyakorlatilag újraalakult a 2010-es
évben. A szakmai beszámolóhoz kapcsolódóan van egy jogszabályi háttér, ami
meghatározza, hogy a Regionális Fejlesztési Tanácsnak mit kell elvégeznie. A rá
vonatkozó dolgok ezek szerint vannak kibontva. Ezen a területfejlesztési törvényben
meghatározott szakmai munkán túl mindenki előtt nyilvánvalóan ismert, hogy a
Tanács tulajdonában lévő munkaszervezet, a NORDA Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség az működtet pályázati programokat, többféle
programot, többek között hazai forrású programokhoz kapcsolódó munkát is végez. Itt
ugye utógondozási munkát végzünk, hiszen 2009 óta nincsenek hazai források, vagy
2009-et követően nincsenek hazai forrású pályázatok, illetve szó van az anyagban a
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legnagyobb feladatunkról, az Észak-Magyarországi Operatív Programról, ami mintegy
1 milliárd eurós program, ami most jelenleg a félidejénél áll, és a következő három
évben mintegy 100-101 milliárd forint forrás felosztásáról fog rendelkezni. Hogyha
valakinek van közvetlen kérdése az anyaghoz kapcsolódóan én arra most szívesen
válaszolnék. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót
véleményezte a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is. Így felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét ismertesse a bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk megtárgyalta az
előterjesztést és 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a
tájékoztatót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Bizottságunk
a tegnapi napon tartott ülésén tárgyalta az előterjesztést. Varga László képviselte az
Ügynökséget, aki korrekt tájékoztatást adott, szóbeli kiegészítést. Bizottságunk 9
egybehangzó szavazattal a tájékoztató tudomásulvételét javasolja. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr! Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük,
véleményük van, azt szíveskedjenek most az Igazgató Úr felé megfogalmazni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Így Igazgató Úrnak
válaszolni ebben a vitában felvetett kérdésekre tehát nem szükséges. Beszámolónkhoz
nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk
a beszámoló tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a beszámolót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a beszámolót tudomásul vette.
Megköszönöm még egyszer Kormány Krisztián Igazgató Úrnak az aktív részvételt és
segítséget, és a közgyűlés folytatja munkáját.
Most tájékoztatott a Főjegyző úr, hogy minden országgyűlési képviselő kapja a
meghívót, és erről nyilván tájékoztatót fog küldeni, vagy igazolni fogja ezt, hiszen
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elektronikus úton történik. Az elküldéséről tudunk majd beszámolni, csak
közbeszúrtam. Nos, következő napirendi pontunk:

Második napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Ellátó Szervezete magasabb vezetőjének átmeneti megbízására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került. Mivel az érintett hozzájárult, így az ülés nyilvánosan folytatódik. A
javaslatot a bizottságaink nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni most.
Kisgergely András Képviselő Úr parancsoljon.
Kisgergely András, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Nem véleményezték a bizottságok, mivel tegnap délután kettőkor az
Ügyrendi Bizottság véleményezte volna, de még nem volt kész ez az előterjesztés.
Kérdezném, hogy miért nem volt kész, nem tudták-e esetleg, hogy kinek a nevét írják
bele az előterjesztésbe, mert ennyi tulajdonképpen az egyetlen lényegi része ennek az
előterjesztésnek, vagy nem volt, aki legépelje esetleg? Erre szeretnék választ kapni.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Közben le is járt az idő. Nos, volt, aki
legépelje. Mindenképpen szerettük volna az Ellátó Szervezet új vezetőjét belső, már
állományban lévő gazdasági szakember személyében megjelölni, és három
alkalmasnak mutatkozó személy volt, akiben gondolkodtunk és ők is gondolkodhattak
a feladaton, elvállalják-e vagy sem, és tekintve, hogy ez nem egy könnyű feladat, a
határidő, amit kértek arra vonatkozóan, hogy ezt alaposan át tudják gondolni és ezt mi
biztosítottuk számukra, az azt tette lehetővé, hogy mostanra sikerült elkészíteni az
előterjesztést. Köszönöm szépen. Nos, más hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a
vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
109/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete magasabb
vezetőjének ideiglenes megbízása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete magasabb vezetőjének ideiglenes
megbízásáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza:

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2011. július 5. napjától az álláshelyre kiírt
pályázat eredményes befejezéséig Révai Istvánnét bízza meg.
Illetményét bruttó 378.800,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. július 5.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 18 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Harmadik napirend: Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására, valamint a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 8/1991. (VIII.29.) Kgy. sz. rendelet, a Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 6/1996. (III.28.) Kgy. sz. rendelet, valamint a Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 15/1997. (XII.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi és az Ügyrendi
Bizottságunk véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk a rendelet-tervezetet 9
igen, 0 nem és 3 tartózkodással elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr! Ügyrendi
Bizottság elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 6 igen és 3 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Hozzászólásra jelentkezőt látok. Pasztorniczky
István Úr elsőként, parancsoljon.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen is
feltettem a kérdést, de nem kaptam rá választ, ezért ismétlem most meg. Azt tudjuk,
hogy 200 ezer forint díjjal jár a Rákóczi-lánc alapítása, illetve 200 ezer forint
készpénzjutalommal is jár, viszont a láncról csak annyit tudunk, hogy nemesfém
anyagú lesz, azt, hogy ez arany, vagy ezüst lesz esetleg, és milyen értéket képvisel, ezt
azért szeretnénk tudni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András
Képviselő Úr.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottsági ülésen
tegnap is elmondtam véleményemet, szeretném megerősíteni. Két dologban az
előterjesztést támogatandónak tartom. Az egyik a szándék, hogy egységes
szerkezetben legyen a kitüntetések odaítélésének a szabályrendszere összefoglalva, ez
abszolút támogatandó törekvés. Ugyancsak támogatandó az a törekvés is, hogy azért,
hogy az elismerések ne devalválódjanak, az évente kiadandó elismerések számát
célszerű mérsékelni, csökkenteni. Ugyanakkor nem tudok egyetérteni azzal és úgy
hiszem ezzel talán nem vagyok egyedül, hogyha érvként elhangzik, hogy a megye
életében nagyon fontos szerepet játszó idegenforgalom, turizmus támogatására, illetve
az ott kiemelkedő munkát végzők elismerésére alapított díj megszűnik, azért mert
annak szabályrendszere, feltételrendszere szinte ugyanaz, mint a Pro Comitatu Díjé,
akkor, és ha ezt elfogadjuk, akkor mi az oka annak, hogy a Pro Comitatu Díj
feltételrendszerével szintén teljesen megegyező feltétellel Rákóczi-lánc kerüljön
megalapításra, hiszen a kettő feltételrendszere alapvetően szintén megegyezik. Abban
az esetben, ha elfogadjuk azt, hogy a Rákóczi emlékév alkalmából kerüljön egy ilyen
magas nívójú elismerés alapításra és kiadásra egyszeri alkalommal ez is támogatható,
de erre hivatkozva végleges kitüntetés adományozását nem tartom célszerűnek.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Válaszként pedig engedje
meg, hogy az elképzeléseinket ismét elmondjam Önnek. Ha egységesíteni és valóban
azért, hogy ne értéktelenedjenek el a kitüntetéseink, egy olyan rendszerbe szeretnénk a

13

megye életében fontos és a megyéért sokat tett emberek kitüntetését foglalni, akkor
véleményem szerint igenis szükség van arra, hogy különböző szinteket határozzunk
meg. A turizmus és a Pro Comitatu az valóban megegyező feltételrendszer alapján
történik kiadásra, viszont a Rákóczi-láncot, tekintettel egyébként a Rákóczi évre is,
egy magasabb, egy lényegesen magasabb kategóriának szánjuk. Egyébként az, hogy
alapvetően megegyezik a megyéért, illetve a Rákóczi-lánc díj, az már jobban közelít
ahhoz, mint ahogy először fogalmazott, hogy pontosan megegyezik. Ha alaposan
megolvassa ezt a dolgot, akkor látni fogja, hogy sokkal nagyobb a lehetőségünk olyan
személynek adományozni a Rákóczi-láncot, aki valóban egy életmű, egy élet
munkájával a megyéért dolgozott, és ezzel kívánjuk őt megtisztelni és kitüntetni.
A Pasztorniczky Képviselő Úr felvetésére pedig szeretném mondani, hogy
felbecsülhetetlen értékűnek tekintjük a Rákóczi-láncot, amely forintban, vagy
bármilyen pénzeszközben nem mérhető értéket képvisel számunkra és reméljük, hogy
azoknak is azt fogja képviselni, akiknek majd adományozza a közgyűlés. De
természetesen nem, sem nem arany, sem nem ezüst, sem nem, nem tudom titánium
nem lesz az alkotóeleme. Tervezése most folyik, azt gondolom, hogy nem az
anyagában fogja hordozni az értékét a Rákóczi-lánc, hanem jelentőségében.
Köszönöm szépen. Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
az adományozás rendjéről

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi bizottsága
véleményének kikérését követően - a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek
előmozdításában, az itt lévő értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett
kimagasló példamutató tevékenység elismerése érdekében a következőket rendeli el:
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1. Kitüntetés alapítása
1. §

A megyei közgyűlés a megye közéleti, tudományos, művészeti, közoktatási és
közművelődési, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális ellátásában,
a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, a
megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének
növelésében szerzett kimagasló érdemek elismerésére, valamint a megye
közbiztonsága, tűzbiztonsága és tűzvédelme érdekében tett kimagasló teljesítmény,
vagy huzamos időn át folytatott kiemelkedő, példaértékű munka elismerése érdekében
az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat "Pro Comitatu" Díja,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj.

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc
2. §

A Rákóczi-lánc olyan természetes személyeknek adományozható, akik hosszú éveken
keresztül életútjukkal, munkájukkal, megbízatásuk kimagasló színvonalú
teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan, elismerten, eredményesen
szolgálták a megye lakosságát.

3. §

(1)
A Rákóczi-lánc leírása: a lánc egy 900 milliméter hosszú, bogyós díszítésű
nemesfém nyaklánc, melyen egy 50 milliméter átmérőjű, 3 milliméter vastagságú
kerek medál függ. A medál előlapján II. Rákóczi Ferenc arcképe található, melyet
körbevesz a „Cum Deo pro Patria et Libertate” felirat. A medál hátlapján BorsodAbaúj-Zemplén megye címere helyezkedik el, mely körül a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc” felirat található. A kitüntetéssel nettó 200.000.Ft pénzjutalom jár.
(2) A kitüntetésben részesült a kitüntetéshez tevékenysége méltatását és az
adományozást igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és
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főjegyzője írja alá, és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú
bélyegző lenyomatával kell ellátni.
4.§

(1) A Rákóczi-lánc kitüntetésből naptári évenként egy adományozható.
(2) A megyei közgyűlés a Rákóczi-lánc kitüntetést minden évben az augusztus 20-ai
nemzeti ünnep alkalmából megtartásra kerülő ünnepi közgyűlésen adja át. A megyei
közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is
adományozható, illetve átadható.

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat "Pro Comitatu" Díja
5.§
A "Pro Comitatu" Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik
a megye érdekében a 1. § által megfogalmazott, valamint a 8. § által részletezett
területek bármelyikén magas szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj általában több
éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként adható.
6. §

(1) A "Pro Comitatu" Díj
a) magánszemélyek esetén Borsod-Abaúj-Zemplén megye címerével díszített 8
grammos arany pecsétgyűrű, és nettó 120.000.-Ft pénzjutalom, vagy ezen
összegnek megfelelő értékű ajándéktárgy;
b) közösségek esetén 8 grammos arany pecsétgyűrű értékének megfelelő értékű
ajándéktárgy, és a közösség tagjainak számától függetlenül maximum nettó
500.000.- Ft, de az adományozott összeg személyenként nettó 60.000.-Ft-ot
nem haladhatja meg, vagy az adományozott összegnek megfelelő értékű
ajándéktárgy.
(2) A kitüntetésben részesült a díjhoz a tevékenység méltatását és az adományozást
igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és főjegyzője írja alá,
és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával
kell ellátni.
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(3) A közösségek részére adományozható összegről és költségeiről a személyi javaslat
elbírálásakor évente dönt a megyei közgyűlés. A költségvetésben erre figyelemmel
kell a fedezetet biztosítani.
7.§

(1) A „Pro Comitatu” Díjból naptári évenként egy adományozható.
(2) A megyei közgyűlés a „Pro Comitatu” Díjat minden évben az október 23-ai
nemzeti ünnep alkalmából megtartásra kerülő ünnepi közgyűlésen adja át. A megyei
közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
8.§

Az Alkotói Díj azoknak a megyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a megyéhez
kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek,
valamint közösségeknek adományozható, akik különösen
a) a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen
kimagasló teljesítményeket értek el,
b) a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában kiemelkedő
kapcsolatot fejtettek ki,
c) elméleti és gyakorlati munkájukkal a megyében kiemelkedő módon
járultak hozzá a nevelés-, oktatás fejlesztéséhez
d) a közművelődés bármely területén kiemelkedő munkát végeztek,
e) az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó
tevékenységet nyújtottak,
f) a megye testnevelési és sport mozgalmában élenjártak, kiemelkedő
sportteljesítményeket értek el,
g) a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a
gyermekvédelem területén és az egészséges életmód kialakításának
segítésében kimagasló szakmai eredményeket produkáltak.
9.§

(1)

Az Alkotói Díj
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a) magánszemélyek esetén az emberi tevékenységet szimbolizáló kisplasztika
és nettó 120.000.-Ft pénzjutalom, vagy ezen összegnek megfelelő értékű
ajándéktárgy;
b) közösségek esetén az emberi tevékenységet szimbolizáló kisplasztika és a
közösség tagjainak számától függetlenül maximum nettó 500.000.-Ft, de az
adományozott összeg személyenként nettó 60.000.-Ft-ot nem haladhatja
meg, vagy az adományozott összegnek megfelelő értékű ajándéktárgy.
(2) A kitüntetésben részesült a díjhoz a tevékenység méltatását és az adományozást
igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és főjegyzője írja alá,
és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával
kell ellátni.
(3) A közösségek részére adományozható összegről és költségeiről a személyi javaslat
elbírálásakor évente dönt a megyei közgyűlés. A költségvetésben erre figyelemmel
kell a fedezetet biztosítani.
10.§

(1) Az Alkotói Díjból naptári évenként kettő adományozható.
(2) A megyei közgyűlés a Alkotói Díjat minden évben az október 23-ai nemzeti ünnep
alkalmából megtartásra kerülő ünnepi közgyűlésen adja át. A megyei közgyűlés által
indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is átadható.

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj
11.§

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn
át kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános
elismerést vívott ki a lakosság körében.
12.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj leírása: Az emlékplakett
11 cm magas, 9 cm széles, alul félkör alakú, bronzból készült pajzs, ami alakjában a
védelmet, a védelmezést szimbolizálja. A pajzs előlapján a megye címere, hátlapján a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért felirat szerepel. A kitüntetéssel - az
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állami költségvetésről szóló törvényben tárgyévben megállapított - köztisztviselői
illetményalap kétszeresének megfelelő összegű nettó jutalom jár.
(2) A kitüntetésben részesült a díjhoz a tevékenység méltatását és az adományozást
igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és főjegyzője írja alá,
és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával
kell ellátni.
13.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjból naptári évenként kettő
adományozható.
(2)
A kitüntetés átadására évente a Rendőrség Napja - április 24. – alkalmával,
ünnepélyes keretek között kerül sor.

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj
14.§
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye tűzvédelme, tűzbiztonságának megteremtése érdekében
szolgálati feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzi, vagy
beavatkozásával, magatartásával kivívja az állampolgárok elismerését.
15.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj leírása: Az emlékplakett 11
cm magas, 9 cm széles, alul félkör alakú bronzból készült pajzs. Az emlékplakett
előlapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megye címere, hátlapján a "Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Tűzbiztonságáért" felirat szerepel. A kitüntetéssel - az állami költségvetésről
szóló törvényben tárgyévben megállapított - köztisztviselői illetményalap
kétszeresének megfelelő összegű nettó jutalom jár.
(2) A kitüntetésben részesült a díjhoz a tevékenység méltatását és az adományozást
igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és főjegyzője írja alá,
és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával
kell ellátni.
16.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjból naptári évenként kettő
adományozható.

19

(2) A kitüntetés átadására minden évben Szent Flórián Nap, a Tűzoltóság Napja május 4. – alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül sor.

7. A kitüntetés adományozásának rendje
17.§
(1) A kitüntetés adományozása a megyei közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(2) A kitüntetés átadására a megyei közgyűlés tisztségviselői jogosultak.
18.§
(1) Az 1. § (a)-(c) pontban meghatározott kitüntetések adományozására javaslatot
tehetnek:
a) a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,
b) a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,
c) az országgyűlési képviselők,
d) a megyei intézmények vezetői,
e) a megyei érdekképviseletek, szakmai szövetségek,
f) a megyei társadalmi szervezetek, egyesületek vezetői,
g) az egyházak,
h) a megyében működő tudományos intézetek vezetői,
i) a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott javaslatot a megyei közgyűlés megbízatása
időtartamára létrehozott szakmai kuratórium véleményezi, amely
a) a megyei közgyűlés bizottságai által delegált tagokból (1-1 fő),
b) a megyében tevékenykedő és a megyei közgyűlés elnöke által felkért
szaktekintélyekből (7 fő) és
c) a megyei közgyűlés elnökéből
áll.
(3)

A kitüntetés vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott javaslatokat
minden év május 31. napjáig kell megküldeni a megyei közgyűlés elnökének, aki
azokat a szakmai kuratóriumhoz továbbítja.

(4)

Az adományozásra vonatkozóan a megyei közgyűlés elnöke tesz előterjesztést a
kuratórium véleményének megismerése után.

20

19.§
(1) A megyei közgyűlés által alapított kitüntetések természetes személynek halálát
követően is adományozhatók. Ebben az esetben a kitüntetést a kitüntetett törvényes
örököse veheti át.
(2) Nem lehet javasolni olyan személy kitüntetését, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen elítéltek és a külön törvényben meghatározott bűntettesek
nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű
személyek nyilvántartásában szerepel.
(3) A kitüntetés tulajdonosa újabb kitüntetésre az előző kitüntetés adományozásától
számított öt éven belül csak kivételesen, abban az esetben javasolható, ha az előző
kitüntetés adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket
felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

20.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj odaítélésére a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének javaslata alapján három
tagú bizottság tesz előterjesztést minden év február hó 1. napjáig.
(2) A bizottság tagjai:
a) a megyei közgyűlés elnöke vagy az általa megbízott személy,
b) a megyei főkapitány vagy az általa megbízott személy,
c) a megyei közgyűlés által delegált megyei önkormányzati képviselő.
21.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Tűzoltószövetség elnökének közös javaslata alapján három
tagú bizottság tesz előterjesztést minden év február hó 1. napjáig.
(2) A bizottság tagjai:
a) a megyei közgyűlés elnöke vagy az általa megbízott személy,
b) a megyei főkapitány vagy az általa megbízott személy,
c) a megyei közgyűlés által delegált megyei önkormányzati képviselő.
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8. A kitüntetés visszavonása
22. §
(1) A kitüntetést vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a
kitüntetésre különösen:
a) aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást tanúsít,
b) akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt
vagy a közügyektől, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntetés visszavonását a rendelet 18.§ (1)-(2), 20.§ (1)-(2), 21.§ (1)-(2)
bekezdésében megjelöltek kezdeményezhetik.
(3) A kitüntetés visszavonásáról a megyei közgyűlés dönt és egyben gondoskodik a
kitüntetés, illetve ajándéktárgy és a kitüntetés adományozását igazoló oklevél
bevonásáról.

9. Záró rendelkezések
23. §
(1)
A kitüntetett személyekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala nyilvántartást vezet, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(2)
A megyei közgyűlés éves költségvetésében biztosítja a kitüntetésekkel járó
pénzjutalmak fedezetét.
(3) A Rákóczi-lánc kitüntetés adományozására első alkalommal 2011. október 23-ai
nemzeti ünnepünk alkalmával kerül sor. A díj odaítéléséről szóló javaslatokat 2011.
augusztus 15-ig kell megküldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke
részére.
(4) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(5) Hatályát veszti:
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a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 8/1991. (VIII.29.) Kgy.sz.
rendelete;
b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 8/1991. (VIII. 29.) sz. rendelet
módosításáról szóló 14/1992. (X. 29.) sz. rendelete;
c) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak az európai uniós
csatlakozással
összefüggő
egyes
önkormányzati
rendeletek
módosításáról és önkormányzati rendeletek (rendelkezések) hatályon
kívül helyezéséről szóló 6/2004. (IV. 30.) rendelete II., III., IV. Fejezete;
d) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló többször módosított 8/1991. (VIII.
29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2004. (VII. 2.) rendelete;
e) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 14/1992. (X. 29.) Kgy.
rendelettel, a 6/2004. (IV. 30.) rendelettel és a 13/2004. (VII. 2.)
rendelettel módosított 8/1991. (VIII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról
szóló 14/2004. (X. 1.) rendelete
f) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2005. (VII. 15.)
rendelete I. fejezete;
g) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 6/1996. (III.28.) Kgy. sz. rendelete;
h) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 15/1997. (XII.12.) sz. rendelete;
i) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 6/2004. (IV.30.) rendelettel módosított
6/1996. (III. 28.) Kgy. sz. rendelet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Tűzbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
6/2004. (IV.30.) rendelettel és 12/2005. (VII.15.) rendelettel módosított
15/1997. (XII. 12.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/2008. (IV. 11.)
rendelete.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 7 tartózkodás mellett és nem szavazat nélkül a rendelet-tervezetet
elfogadta.
Következő napirendi pontunk:
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Negyedik napirend: Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított, a
feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot véleményezte az Oktatási és
Sport Bizottság, a Pénzügyi, a Szociális, valamint az Ügyrendi Bizottság. Elsőként az
Oktatási Bizottság elnökét kérem, ismertesse a bizottsága véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 9 igen, 3 nem szavazattal javasolja a közgyűlésnek az
előterjesztést elfogadni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 27-én tárgyalta a tárgyi
napirendi pontot, érdemi vita nélkül 9 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta,
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális Bizottság
elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta és 8 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslat
elfogadását javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi
Bizottság elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 6 igen, 2 nem és 1
tartózkodás mellett javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni most. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok, Hoczáné
Frankó Anna Képviselő Asszony parancsoljon.
Hoczáné Frankó Anna, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! A közgyűlés
megalakulása óta a mai nappal 200 fő fölé fog emelkedni azon személyek száma,
akiknek a munkahelyét megszüntetjük egy gombnyomással. Felhívnám Elnök Úr
figyelmét, hogy 2011. V. hó 11-én a Kazincbarcikai PDSZ számára megküldött
intézményi összevonásokkal kapcsolatos tájékoztató levelében, idézném a leveléből
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ezt a pár sort: „Különös körültekintéssel jár el a fenntartó annak érdekében, hogy az
intézmény tanulóinak és alkalmazottainak érdekei ne sérüljenek. Az
intézményrendszerben jelenleg alkalmazott pedagógusokra továbbiakban is szükség
lesz.” Nem tudom, hogy ez a 100 fölötti munkahely megszüntetés ez arányban van-e
ezzel? A JOBBIK-nak a frakcióálláspontja pedig a munkahelyeknek a megtartása, és
ezért kérném a képviselőket, hogy ne fogadjuk el ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács Képviselő Úr.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! Aggódom. Azt is
megmondom, hogy miért. Aggódom a Kormányprogram végrehajtásáért, az egy millió
új munkahely megteremtéséért. Aggódom, mert ezzel a döntéssel 121 ember sorsáról,
121 család jövőjéről dönt a Tisztelt Képviselőtestület. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szamosvölgyi Képviselő
Úr parancsoljon.
Szamosvölgyi Péter, a közgyűlés tagja: Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is aggódom
képviselőtársam emlékezőtehetsége miatt. Mert, hogy az elmúlt 8 évben kialakult
áldatlan helyzetnek az az eredménye, amiről most éppen szavazni kell. És nem hiszem,
hogy valaki is közülünk a FIDESZ frakció részéről, vagy a JOBBIK frakció, vagy akár
az MSZP frakció részéről jókedvűen, vagy jó szándékkal nyomja meg az igen gombot,
csak éppen nem nagyon maradt mozgásterünk a talpon maradáshoz. Na ez volt a
következménye annak a 8 évnek, aminek most isszuk meg majd a levét. Jó lenne, hogy
ha az aggódás mellett mindig visszatekintenénk az eredetre, a forrásoknak a kitörési
pontjára, az pedig az Önök idejében volt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Képviselő Úr. Lukács Képviselő
Úr parancsoljon.
Lukács András, a közgyűlés tagja: Köszönöm szépen. Élek azzal a rövid
lehetőséggel, ami még hátravan. Szeretném emlékeztetni Tisztelt Képviselőtársamat,
hogy a 2011. évi költségvetést, amelyben meghatározásra kerültek azok a normatívák,
azok a támogatások, amelyek az intézmények működtetéséhez rendelkezésre állnak,
már Önök fogadták el. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Képviselő Úr. Képviselő
Asszony parancsoljon.
Szegedi Judit Katalin, a közgyűlés tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Tudomásom szerint az elmúlt négy évben Fideszes többségű közgyűlésről volt szó.
Tehát nem kellene egymásra mutogatni, a múltat lezárni, előrenézni és minden állást
megtartani. Úgy tudom, hogy ez szerepel a Fidesz programjában, hogy nem küldünk el
pedagógusokat, kisegítő személyzeteket, és hogy ha valamelyik programban, a számát
már nem tudom, arról lesz szó, hogy fejleszteni, munkahelyeket létesíteni,
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munkanélküliséget megszüntetni, ezekkel a határozatokkal mi magunk gerjesztjük a
munkanélküliséget. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen jó szándékú
hozzászólását Képviselő Asszony és majd magam is szívesen fogok rá választ adni, de
elsőként még Török Képviselő Úr, Frakcióvezető Úr jelentkezett hozzászólásra.
Török Dezső, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! JOBBIK frakció részére néhány tájékoztató mondatot, meg az aggódó
képviselőknek ismét tájékoztatót szeretnék mondani, és valóban a múltat azért nem
kell elfeledni, a történelemre is emlékezni kell. 2002-ben ez a Megyei Közgyűlés
átadta a stafétabotot a szocialista vezetésű közgyűlésnek. Annak idején 690 millió
forint forráshiányunk volt, 690 millió. Eltelt négy év, a szocialisták visszaadták a
stafétabotot 2,1 milliárd forint, úgy, hogy menetközben még a Borsodkomm-ot is
eladták. Akkor miről beszélünk? Akkor kellett volna aggódni Képviselő Úr, de akkor
nagyon kellett volna aggódni, meg az elmúlt négy évben az után a kormányzati munka
után, amit Önök végeztek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr.
Jelentkezik? Igen. Parancsoljon Képviselő Asszony.
Szegedi Judit Katalin, a közgyűlés tagja: Én nekem csak egy kérdésem van, azok a
Tisztelt Képviselőtársaim, akik ekkora nagy kárt okoztak a megyének miért ülnek itt,
miért nem máshol és számolnak el a tetteikről?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a hozzászólást. Riz Alelnök Úr is
jelentkezik, parancsoljon.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy átment egy
picit számomra nem teljesen stílusos vitába az, ami az utóbbi két-három
hozzászólásból jött le. Sokkal inkább visszaterelném a szót az eredeti szakmai
mederbe. Intézmények átalakulásáról volt szó. Nem egy döntést hozott már meg ez az
önkormányzat, és egyetlen egy tény sikkad el folyamatosan, hogy a gyermeklétszámok
hogy alakultak az elmúlt években. Beszélünk Kazincbarcikáról, szándékosan emelem
ki többek között Kazincbarcikát, ahol az elmúlt 10 évben nagyjából 8 ezer fővel
csökkent a város létszáma, ahol a gyermekek létszáma a térségben kb. 1000-1200
fővel csökkent. Miről beszélünk akkor? Változatlan iskola struktúra és intézményi
struktúra mellett változatlanságot feltételezni, változó gyermeklétszám mellett a
pedagógus gárdában, úgy gondolom, hogy nem okszerű és főleg nem elegáns. Én azt
hiszem, amikor ennél az asztalnál végignézünk az itt ülőkön, van közötte pedagógus,
jómagam is. Nekem kellett odaállnom 70 ember elé és elmondani, hogy mik azok a
szakmai érvek, amelyek az átszervezést indokolják. Én úgy gondolom, hogy akkor
amiket elmondtunk, az mai napig tökéletesen védhető a statisztika tükrében. Ez egy
következménye még annak a döntéssorozatnak, hiszen változatlan formában, még
egyszer mondom, nem vihető a rendszer tovább változó gyermeklétszám mellett. A
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szakképzés struktúrája teljes átalakulás előtt áll, ehhez hozzátartozik még ugye az
intézményközi szakmai feladatok ellátására vonatkozó technológiai háttér
megteremtése is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az a létszám, amelyet most Önök itt
vitatnak előttünk, hogy is mondjam, lehet róla beszélgetni. Valóban minden ember
nagyon fontos ennek a megyének. De akkor, amikor több nyugdíjas volt alkalmazva az
elmúlt években, miközben fiatalok egy része kint kopog az ajtó előtt állásért, akkor azt
hiszem, hogy ezeknek a stációknak a fenntartása nem biztos, hogy indokolt.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök Úr. Parancsoljon
Képviselő asszony.
Hoczáné Frankó Anna, a közgyűlés tagja: Köszönöm. Akkor ehhez még annyit
szeretnék hozzáfűzni, hogy ígérni nem muszáj. Bár azt mondja a közmondás, hogy:
„Szegény ember az, aki ígérni se tud.” Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük a hozzászólást. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Viszont engedjék meg nekem
is, hogy pár gondolatot hozzáfűzzek. Mindkét ellenzéki frakciónak mondom, mert a mi
frakciónk minden egyes tagja tisztában van ezekkel a számokkal. Három adatot hadd
mondjak. A megyénkről készülő ÁSZ jelentés szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat a költségvetésének 99,3%-át kötelező feladatainak ellátására
fordítja. Kettő: 2006. és 2010. között a szocialista kormány a megyéket sújtandó, az
egész országban, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kifejezetten érvényes módon
évente 1,9 milliárd forintot vont ki ezekből a rendszerekből, tehát nem tudom, hogy
érzik-e a 99,3 és ez az jelenti, hogy nem volt sok mozgásterünk ebben a dologban. 1,9
közel 2 milliárd forintot évente, ez négy év alatt meghaladta már a 8 milliárd forintot
is. Arra a riposztra, ami ezután szokott következni a szocialistáktól, - ezt egyébként
csak azért mondom, mert említette, hogy Fidesz vezette Megyei Közgyűlés volt, - nos,
lehet, hogy Fidesz vezette Megyei Közgyűlés volt, de, a szocialisták rutinszerűen
fölsöpörték, kisöpörték a padlást. A Megyei Közgyűlésnek a költségvetéséből, - hiszen
bizonyára tisztában vannak azzal, hogy a Megyei Közgyűlésnek a bevételei miből
állnak össze, ezek egytől-egyig állami források, normatívák, illeték, SZJA - ha ők
kisöpörték a padlást, akkor lehetett volna itt szocialista vezetés is, vagy JOBBIK-os
vezetés is, nagyságrendileg ugyanazokkal a pénzeszközökkel tudott volna
gazdálkodni, amivel a Fideszes vezetés megtette, őrizve egyébként számos
munkahelynek a számát. A harmadik pedig a szocialista riposztra, - mert ilyenkor
mindig ez szokott következni, - hogy jó, egy éve viszont Fidesz kormány van, miért
nem adta gyorsan vissza minden megyének azt a 8-10 milliárd forintot, amit elvett tőle
a szocialista kormány. Erre pedig az a válasz, amit mindenki tud, ismételten
hangsúlyozom, hogy 52%-ról 83%-ra emelték az államadósságot az állami
költségvetésben. Ez azt jelenti GDP arányosan, hogy az egész ország teljes
bevételének 83%-át a szocialista felelőtlen gazdálkodás miatt adósságszolgálatra kell
fordítanunk és csak 17-et tudunk újra elosztani. Nos, ezért van az, hogy itt is, ott is
kisöpörték a padlást és nekünk ilyen atipikus eszközökkel kell tudnunk gazdálkodni
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úgy, hogy közben megtartjuk a szakmaiságot, minél több munkahelyet megőrzünk és
racionalizálunk, racionalizálunk és próbálunk a lehető leghatékonyabban gazdálkodni.
Ez az előterjesztés is ezt szolgálja, hiszen forrást akarunk ahhoz bevonni, hogy ezeket
a lépéseket megtehessük. Nos, utolsó mondat: ne gondolja a JOBBIK frakció, hogy a
Fidesz frakciónak az a frakcióálláspontja, - ahogy Képviselő asszony fogalmazott, hogy nem akarja megvédeni a munkahelyeket. Ezzel védjük meg a munkahelyet. 7500
embert, közel 7500 embert foglalkoztat a megye. Vagy lépünk, vagy nem
foglalkoztatunk senkit. Mi megvédjük a munkahelyeket, de ahhoz komoly döntéseket
kell hozni és ebben kérem a JOBBIK frakció bátor segítségét is a populista
felhangokon kívül. Köszönöm szépen. Nos, kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
110/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: pályázat benyújtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez

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

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

29 fő

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és diákotthon
3578 Girincs, Rákóczi u. 1.

1 fő
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Általános Iskola, Szakiskola és
Diákotthon
3767 Tornanádaska, Kossuth L. u. 1.

1 fő

Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Diákotthon
3732 Kurityán, Kossuth L. u. 130.

1 fő

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3600 Ózd, 48-as út 26.

5 fő

Mozgásjavító Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Diákotthon
3425 Sály, Gárdonyi u. 18.

3 fő

Teleki Tehetséggondozó Kollégium
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.

1 fő

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.

7 fő

Deák Ferenc Szakképző és Művészeti
Szakközépiskola
3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1.

2 fő

Trefort Ágoston Szakképző Iskola
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31.

3 fő

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

1 fő

Szerencsi Szakképző Iskola
3900 Szerencs, Ondi u. 8.

3 fő

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 3860 Encs, Petőfi Sándor u. 60.

2 fő

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium
3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13.

1 fő

Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
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3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31.

2 fő

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium
3981 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26.

3 fő

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium
3910 Tokaj, Tarcali út 52.

1 fő

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3600 Ózd, Bem u. 14.

6 fő

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.

4 fő

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 1/B.

4 fő

Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 1.

1 fő

Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 1-3.

5 fő

Bolyai Farkas Szakképző Iskola
3600 Ózd, Petőfi u. 20.

7 fő

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

3 fő

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

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pont:

Ötödik napirend: Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi és az Ügyrendi
Bizottságok véleményezték, kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságuk
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 12 egyhangú igen
szavazattal a pályázat benyújtását támogatta és ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az 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, azt szíveskedjenek megfogalmazni most. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
111/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása

1.

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

2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I.

II.

a)

a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000
fő, vagy a feletti.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő
alatti, és a --- székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő
alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1.
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi
feltétel nem releváns.

□

a)

□

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen --- ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó
feltétel nem releváns.

□
□

x

x

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 1.016.739 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

x

V.

□

a)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
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b)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
..........................................
elnök s. k.

.............................................
(fő)jegyző s. k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt:
P. H.
...................................................
Aláírás

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Hatodik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet, és a a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja
által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 24/1999. (XII.10.) Kgy. számú
rendelet hatályon kívül helyezésére, javaslat az élelmezési nyersanyagnorma
megállapítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot minden bizottság véleményezte.
Elsőként kérem az Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottság támogatta, összességében támogatta a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kisebbségi Bizottság
elnökét kérdezem.

x
x
□
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Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr! A bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet 5:2 arányban elfogadta, 5 igen, és 2
tartózkodás mellett elfogadta, viszont a nyersanyagnormáról szóló határozatot azt 7
igen egybehangzó szavazattal elfogadtuk és elfogadásra ajánljuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérdezem.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr!
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a rendelet-tervezetet 6 igen, 1
nem és 3 tartózkodással, és ugyanezen arányok szerint 6 igen, 1 nem és 3 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási és Sport
Bizottság elnökét kérdezem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk mind a rendelettervezetet, mind a határozati javaslatot 9 igen, 3 tartózkodás mellett javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Pénzügyi Bizottság elnökét
kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a rendelet-tervezetet és a
határozati javaslatot egyhangúlag ugyanolyan módon, 9 igen, 0 nem és 3
tartózkodással elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk a
rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk a rendelet-tervezetet 6
igen, 3 tartózkodás mellett, míg a határozati javaslatot 8 igen és 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
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van, szíveskedjenek azt most megfogalmazni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni elsőként a napirendhez kapcsolódó
rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) Rendelet-tervezet
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének bevételét 39.933.955 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat működési
célú hiánya 1.016.739 eFt.
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(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2.
melléklet tartalmazza.”

2. §
A Rendelet 1., 2. , 2.1., 2.2., 3. , 3.1., 3.2., 3.2.1. és 4. melléklete helyébe e rendelet 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete lép.
3. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi
Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formákról és azok
igénybevételéről szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete a következők szerint módosul:
(1) A Rendelet 1. mellékletében az „Encsi Idősek Otthona Encs, Ady E. u. 1.
idősek otthona (demens betegek ellátása) 128” szövegrészben a „128” szöveg
helyébe „150” szöveg lép.
(2) A Rendelet 1. mellékletében
„a Sajószentpéteri Dr. Csiba László
Gondoskodás és Esély háza Sajószentpéter, Csiba L. u. 1. szenvedélybetegek
otthona 112 szenvedélybetegek rehabilitációs otthona 22” szövegrészben a
„112” szöveg helyébe „144”; a „22” szöveg helyébe „27” szöveg lép.
(3) A Rendelet 1. mellékletében az „Összes férőhely 2556” szövegrész helyébe a
„2615” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §
Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 24/1999. (XII.10.) Kgy.
számú rendelet, valamint az ezt módosító 29/1999. (XII.20.) Kgy. számú., a 19/2001.
(X.25.) Kgy. számú, a 6/2004. (IV.30.), a 12/2005. (VII.15.), a 9/2008. (VI.5.) és a
20/2009. (XI. 23.) számú rendelet.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
rendelet-tervezetet a közgyűlés 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadta.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
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2.) Határozati javaslat
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
112/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő sajátos nevelési
intézményekben és a középiskolai oktatásban, kollégiumi ellátást biztosító
intézmények élelmezési nyersanyagnormáját 2011. július 1-től, a térítési díj
megfizetése vonatkozásában az alábbi szabályrendszert állapítja meg:

1.

Az egyes intézmény típusokban az élelmezési nyersanyagnorma:

a.) szociális otthonokban ötszöri étkezés

684,0 Ft/fő/nap + ÁFA 171,0 Ft/fő/nap

b.) gyermekotthonokban ötszöri étkezés

684,0 Ft/fő/nap + ÁFA 171,0 Ft/fő/nap

c.) sajátos nevelési igényű intézmények diákotthoni
ellátásánál ötszöri étkezés
887,90
Ft/fő/nap

Ft/fő/nap

+

ÁFA

221,10

d.) sajátos nevelési igényű intézményekben csak ebédet igénybevevők ellátása
ötszöri étkezés
411,24 Ft/fő/nap
+ ÁFA 102,76
Ft/fő/nap
e.) középiskolákban csak ebédet igénybevevők ellátásánál
483,22 Ft/fő/nap +
ÁFA 120,78
Ft/fő/nap
d) középiskolai diákotthonokban
1.055,19
Ft/fő/nap
+
ÁFA
263,81Ft/fő/nap
ötszöri étkezés
2.

A tanulók az étkeztetési térítési díj összegét az adott hónapra előre kötelesek
megfizetni. A napi étkezésben való részvételre a kibocsátott étkezési jegy alapján
kerülhet sor.
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3.

A távollét ( pl betegség, bejelentett távollét) miatt fel nem használt ebédjegy
visszavételezésre kerül.

4.

Az étkeztetésben résztvevő azon tanulók után, akik Gyvt. 148 §. (5) bekezdése
alapján 50%-os normatív étkezés térítésdíj-kedvezményt biztosít az 1. pontban
meghatározott norma felét fizetik.

5.

A térítési díj meghatározásánál figyelembeveendő élelmezési nyersanyagnormát
2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős:
Határidő:

Az intézmények kiértesítéséért Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a határozati javaslatot 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Hetedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Ellátó Szervezet és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások
jóváhagyására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi és az Ügyrendi
Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökeit, ismertessék a bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 9 igen
és 3 tartózkodás mellett a megállapodás-tervezeteket elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 5 igen és 3 tartózkodás
mellett javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
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vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
113/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kötendő
munkamegosztási megállapodások jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és a következő
határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak alapján
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc, Görgey A.
u. 28.),
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (Miskolc, Fazekas u. 2.),
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc, Görgey A. u. 11.),
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati,
Közművelődési és Sportintézet (Miskolc, Selyemrét u. 1. ) által kötött
munkamegosztási megállapodásokat a határozat a)-d) mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.

2.

A munkamegosztási megállapodást kötött intézményeket a jóváhagyásról e
határozat megküldésével tájékoztatni kell.

Felelős:
Határidő:

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 22 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Nyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Középtávú Közrendvédelmi Programját kidolgozó Ideiglenes (eseti) Bizottság
működése időtartamának módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Ügyrendi Bizottság
véleményezte. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a lehetőséget Elnök Úr! Bizottságunk 8 igen
egybehangzó szavazattal támogatja a határozati javaslatban foglaltak szerint a
bizottság mandátumának kiterjesztését.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdés, vélemény
megfogalmazódott, szíveskedjenek azt most megtenni. Parancsoljon Képviselő Úr.
Vadnai Zoltán, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk megkezdte a munkáját. Szeretnénk ezt a Közrendvédelmi Tervet úgy
elkészíteni, hogy az hatékony legyen. Szeretnénk a szakmai érintettekkel is olyan
tárgyalásokat folytatni, hogy tényleg a célt el tudja érni ez a terv. Ehhez több időre van
szükségünk, hiszen a rendőrséggel, Megyei Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, az
Országgyűlés illetékes bizottságának az alelnökével is, illetve a megye vezetésével
folynak ezek az előkészítések. Az első bizottsági ülésen is hosszasan ültünk, látszott,
hogy egy olyan téma, ami nagyon fontos mindenkinek és ezért kértük a mandátum
meghosszabbítását. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr. Több
hozzászólásra jelentkező képviselőt nem látok, így a vitát lezárom. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
114/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi
Programját kidolgozó Ideiglenes (eseti) Bizottság működése időtartamának módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programját kidolgozó Ideiglenes
(eseti) Bizottság működése időtartamának módosításáról szóló előterjesztést, és a
következő határozatot hozta:

1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú
Közrendvédelmi Programját kidolgozó Ideiglenes (eseti) Bizottság létrehozásáról
szóló 32/2011. (III.31.). határozata 3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. Az Ideiglenes (eseti) Bizottság működésének időtartama: 2011. április 1.
napjától a 2011. szeptember 30. napjáig terjedő időszak.
4. Az Ideiglenes (eseti) Bizottság feladata: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Középtávú Közrendvédelmi Program kidolgozása, javaslat készítése a Közgyűlés
2011. szeptember havi ülésére.”

2.

A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy a határozatot az Ideiglenes (eseti)
Bizottság tagjai részére küldje meg.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Kilencedik napirend: Javaslat
elhatározására, jóváhagyására

elismert

vállalatcsoport

létrehozásának

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintettek hozzájárultak, így az
ülés nyilvánosan folytatódik. Ahogy Önök azt tudják, az önkormányzati törvény 14.
§-ának (2) bekezdése alapján képviselő-testületi döntéshozatalból kizárható az, akit az
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ügy személyesen érint. A személyes érintettséget az érintett képviselő bejelentette, és
úgy nyilatkozott, hogy részt kíván venni a döntéshozatalban. Tekintettel arra, hogy
bármely képviselő is terjeszthet elő, javasolhat kizárást, megkérdezem közgyűlés
tagjait, van-e valaki a képviselők közül, aki kizárási javaslatot kíván tenni? Nem látok
ilyet. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el. A javaslatot a Pénzügyi és
az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Kérem az elnök urakat, ismertessék a bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A második körös
jóváhagyást és a határozati javaslatban foglaltakat bizottságunk 9 igen, 3 nem
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk a vállalatcsoport
létrehozására vonatkozó szabályozás utolsó elemeként ezt az előterjesztést 6 igen, 2
nem és 1 tartózkodás mellett támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait kérdésük, véleményük van-e?
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat
elfogadásáról.
A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
115/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: elismert vállalatcsoport létrehozásának elhatározása, jóváhagyása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta az elismert vállalatcsoport létrehozásának jóváhagyására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva –
tekintettel az Ötv. 80. § és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 55-63. § rendelkezéseire – mint a Comitatus Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság legfőbb szerve elhatározza és jóváhagyja, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által 100 %-ban tulajdonolt
• Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc,
Városház tér 1., cégjegyzékszám: 05-09-021357), mint uralkodó tag
és a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság által 100 %-ban tulajdonolt
• Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc (székhely: 3530 Miskolc,
Mindszent tér 1., cégjegyzékszám: 05-09-001371),
• KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3530 Miskolc, Mindszent tér 1., cégjegyzékszám: 05-09-113956),
• Általános Vagyonkezelő Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.,
cégjegyzékszám: 05-09-001917),) mint ellenőrzött gazdasági társaságok között,
az egységes üzleti célok megvalósítására - a Gt. V. fejezet 2. Címében szabályozott
- elismert vállalatcsoport jöjjön létre határozatlan időre.
2. A Közgyűlés – tekintettel 63/2011. (V. 25.) határozatára, továbbá a Gt. 58. § (1)
bekezdésére és 59. § (2) bekezdésére is – jóváhagyja a határozat 1. melléklet
szerint a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő
és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság – a Gt. 56. § (3) bekezdése
alapján elkészített, az elismert vállalatcsoportra vonatkozó uralmi szerződés
elemeit tartalmazó – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
3. A Közgyűlés felhívja a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az
uralkodó tag ügyvezetőjét, hogy a Gt. 58. § (2) bekezdésében szabályozottak
szerint a cégbejegyzés és a Cégközlönyben történő közzététel iránt intézkedjen.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a határozat végrehajtásával
kapcsolatban szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
5. A Közgyűlés ismételten rögzíti, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft.
Miskolc, a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és
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az Általános Vagyonkezelő Kft. gazdasági társaságokra vonatkozóan az elismert
vállalatcsoport létrehozásának elhatározásához, jóváhagyásához szükséges második
döntést, az Alapító Okirat módosítást a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű
Társaság jogosult elfogadni. A Közgyűlés ezért felkéri a Comitatus Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint az uralkodó tag ügyvezetőjét, hogy az elismert
vállaltcsoport létrehozása érdekében tegye meg valamennyi szükséges intézkedést.
6. A Közgyűlés felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc, a
KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az Általános
Vagyonkezelő Kft., mint ellenőrzött társaság ügyvezetőit, hogy a Comitatus
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati
Vagyonkezelő
és
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével működjenek
együtt és jelen határozat végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős:

Határidő:

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Tizedik napirend: Javaslat a Mecénás – civil, kulturális, sport – Pályázat
alapítványi támogatásának odaítélésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Elnöki jogkörömben a napirendi pontot itt
szeretném, illetve a javaslatot szeretném kiegészíteni, illetve módosítani, méghozzá az
alábbi módon: a megküldött táblázatok 3. számú melléklet, mely a Közhasznú
Mecénás pályázatok, Alapítványok kategóriát foglalja magában, módosításként
javaslom, hogy a 29-es sorszámmal feltüntetett Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
200.000 forintos javasolt támogatását a közgyűlés döntésével csoportosítsa át a 37-es
sorszámú Zemplén a Csángókért Alapítvány részére, így annak megítélt támogatása
300.000 forintra emelkedne. Nos, javaslatot véleményezte a Kulturális, az Oktatási és
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a Pénzügyi Bizottság. Ebben a sorrendben kérdezem a bizottság elnökeit, ismertessék
a bizottságuk véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr!
Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk megtárgyalta a határozati javaslatot és 9 igen, 1
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr. Oktatási és
Sport Bizottság elnökét kérdezem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 egyhangú
szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk az alapítványi támogatások
odaítéléséről szóló határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni az általam szóban ismertetett módosítási javaslattal egyben a
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint a módosító indítvánnyal
együtt meghozta az alábbi határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
116/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Mecénás – civil, kulturális, sport - Pályázat alapítványi támogatásának
odaítélésére
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a 2011. évi civil, kulturális
és sport Mecénás Pályázatra beérkezett közösségi célú alapítványi pályázatokat és a
következő határozatot hozza:

1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) önkormányzati rendelet 3.2.1 melléklete
„Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret” terhére a határozat 1., 2., 3. sz.
mellékleteiben foglaltak szerint összesen 50 db pályázatot 6.520.000 forinttal
támogat.

2.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
Intézményirányítási Főosztályának, Kabinetirodájának, valamint Pénzügyi,
Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztályának vezetőjét a támogatott
pályázatok benyújtóival a megállapodások megkötésének előkészítésére, és
felhatalmazza elnökét a megállapodások aláírására.

3.

A Közgyűlés felhívja a 2. pontban megjelölt főosztályok vezetőinek figyelmét,
hogy kísérjék figyelemmel a pályázatok megvalósulását.

Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Farkasné dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője
Szombatiné Dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda vezetője,
Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály
vezetője
Határidő: 2011.december 31.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot a módosító
indítvánnyal együtt elfogadta. Következő napirendi pontunk:

Tizenegyedik napirend: Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági
Tanácsba történő delegálásra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel az érintett hozzájárult, így az ülés
nyilvánosan folytatódik. A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
véleményezte. Elnök úr.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr! A
közgyűlésnek a napirendi pontot elfogadásra javasoljuk, bocsánat nem a napirendi
pontot, hanem a határozati javaslatot elfogadásra ajánljuk. Köszönöm.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Felkérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek most szavazni ennek elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
117/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Északmagyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásra vonatkozó javaslatát,
és az alábbi döntést hozza:

1. A Közgyűlés az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba, mint BorsodAbaúj-Zemplén, Nógrád és Heves Megye Közgyűlésének közös képviselőjeként
Kardos Pétert (lakcím: ..., született: .... anyja neve: …) jelöli.
2. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy gondoskodjon a határozat Nemzeti
Erőforrás Minisztérium részére történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

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

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 18 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:
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Tizenkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartói irányítása alá tartozó nevelési-oktatási intézmények átszervezése és
alapító okirataiknak módosításáról szóló 102/2011. (V. 30.) határozat
módosítására, valamint a közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapító
okiratainak módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
megküldésre került. A javaslatot az Oktatási és Sport Bizottság véleményezte. Elnök
Úr.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk támogatta az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
képviselőcsoportok vezetőit, közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom. Előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni először a napirendhez kapcsolódó I. számú határozati javaslat
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
1.) I. számú határozati javaslat
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011.
(VI. 30.) határozata, amelynek címe: „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat fenntartói irányítása alá tartozó nevelési-oktatási intézmények
átszervezése és alapító okirataiknak módosításáról szóló 102/2011. (V. 30.)
határozat módosítása” terjedelmi okok miatt mellékletben került a
jegyzőkönyvhöz csatolásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett az I. számú határozati javaslatot
elfogadta.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó II. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
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2.) II. számú határozati javaslat
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
119/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei önkormányzat irányítása alá tartozó
közművelődési, és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei önkormányzat irányítása
alá tartozó közművelődési, és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak
módosításáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (3525 Miskolc, Fazekas u. 2.) alapító
okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 7. pontjában a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat”
címből törlésre kerül a „2010. január 1-től” szövegrész.
b) Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
11.Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.

− c) Az alapító okirat 14. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
II. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3530
Miskolc, Görgey A. u. 28.) alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a
következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 6. pontjában az „Alaptevékenységi szakágazat” címnél a
„9102 múzeumi tevékenység” szöveg „910200 múzeumi tevékenység”
szövegre módosul, valamint a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címből
törlésre kerül a „2010. január 1-től” szövegrész.
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b) „Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
10.Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.

− c) Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
III. A Közgyűlés a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey A. u.
11.) alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 5. pontjában az „Alaptevékenységi szakágazat” címnél a
„9101 könyvtári, levéltári tevékenység” szöveg „910100 könyvtári, levéltári
tevékenység” szövegre módosul, valamint a „2010. január 1-től hatályos
szakfeladat” címből törlésre kerül a „2010. január 1-től” szövegrész.
b) „Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9.Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.

− c) Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
IV.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.)
alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 4. pontjában az „Alaptevékenységi szakágazat” címnél a
„8560 oktatást kiegészítő tevékenység” szöveg „855900 m.n.s. egyéb oktatás”
szövegre módosul, valamint a „2010. január 1-től hatályos szakfeladat” címből
törlésre kerül a „2010. január 1-től” szövegrész.
b) „Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8.Gazdálkodási jogkör
szerinti besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja látja el.
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− c) Az alapító okirat 11. pontja törlésre kerül, és ezt követően a számozás
értelemszerűen módosul.
Felelős:

Határidő:
V.

A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosításáról szóló
jelen határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratokat a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár részére a
változás bejelentéséhez szükséges nyomtatvánnyal együtt küldje meg.
Felelős:
Határidő:

VI.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, főjegyző
intézményvezetők
2011. szeptember 30.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

A Közgyűlés felhívja jelen határozattal érintett költségvetési szervek vezetőit,
hogy a változtatásokat a Szervezeti és Működési Szabályzataikban, és egyéb
kapcsolódó dokumentumaikban vezessék át.
Felelős:
Határidő:

az érintett költségvetési szervek vezetői
2011. szeptember 30.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett a II. számú határozati javaslatot
elfogadta. Következő napirendi pontunk:

Tizenharmadik
napirend:
Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és
tandíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak
megküldésre került. A javaslatot az Oktatási és Sport Bizottság véleményezte.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk szintén támogatta ennek az előterjesztésnek is az
elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
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van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom. Előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés b) pontjában és a
124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekre és a velük tanulói
jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban állókra.
2. Ingyenes szolgáltatások
2.§
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat az ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatások körét a Kt. 114.§-ában foglaltak szerint határozza meg.
(2) A Kt. 114. §-ában meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az
iskola mindenkori éves költségvetésében meghatározott keretek között – a tényleges
tanulói igény alapján – ingyenesen szervezhetőek meg azok a diákkörök (Kt. 53. § (2)
bekezdés b. pontja), amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat

52

kiegészítő, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg
amelyeknek a célja a középfokú, illetve felsőfokú továbbtanulás előkészítése.
3. A térítési díj és a tandíj mértéke
3.§
(1) Az intézményekben a Kt. 115. §-ában meghatározott szolgáltatások a tanulók
számára térítési díj, a Kt. 116. §-ban meghatározott szolgáltatások tandíjfizetési
kötelezettséggel vehetők igénybe.
(2) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 20%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben,
b) 10%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontjában (18 év alatt) meghatározott esetekben,
c) 20%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontjában (18-22 éves) meghatározott esetekben,
d) 35%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben,
e) 50%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben.
(3) Az oktatási intézményben használt hangszer használati díját a térítési díj
tartalmazza. A tanuló által az iskolától kölcsönzött hangszer kölcsönzésekor
kölcsönzési díjat kell fizetni, melynek mértékét az intézmény szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
4. §
A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 70%-a a gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól
kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési
évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és
további alkalommal történő megismétlése a Kt. 114. § (1) bekezdés b.)-c.) pontjában
meghatározottak szerint,
b) 100%-a a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga,
érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótvizsgát is - továbbá a
tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga estén a
második vagy további javítóvizsga,
c) 100%-a a felnőttoktatásban a második szakképesítés megszerzésekor a Kt. 114. §
(1) bekezdés b.) - c.) pontjában felsoroltak.(Kt. 116. § (1) bekezdés b) pontja),
d) 100%-a a felnőttoktatásban résztvevők esetében,
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e) 100%-a az alapfokú művészetoktatásban a Kt. 115. §-ban meghatározottakat
meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki
nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől pedig minden
tanórai foglalkozás (Kt. 116. § (1) bekezdés a) pontja) esetében.
5. §
(1) Az intézmény igazgatója a Kt. 115. és 116. §-ában felsorolt pedagógiai
szolgáltatások közül az általa vezetett intézmény egyes pedagógiai szolgáltatásaira
vonatkozó – és a megállapítást követő tanévben fizetendő – térítési- és tandíjak
alapösszegeit minden év április 30-ig határozza meg a Kt. 117. §-ában foglaltak
szerint.
(2) Az intézmény igazgatója minden év április 30-ig tájékoztatja a megyei főjegyzőt a
szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának összegéről, valamint a megállapított térítési és tandíjak alapösszegéről.
(3) A térítési és tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket az intézmény
szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.
4. Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények
6. §
(1)
A tanulót a kitűnő vagy jeles átlagú tanulmányi eredménye, valamint országos
tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján a térítési díj és a tandíj
alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét az intézmény
igazgatója állapítja meg, amely nem haladhatja meg az alapösszeg 30%-át.
(2) A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény első alkalommal az első
évfolyam első félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.
(3) Az intézmény igazgatója a tanévre megállapított térítési díj összegének a második
félévre esedékes részét a tanuló tanulmányi eredménye szerint szükség esetén
csökkenti vagy növeli. A továbbiakban a kedvezményt tanévenként a tanulmányi
eredmény függvényében kell megállapítani.
5. Szociális kedvezmények a térítési és tandíjfizetési kötelezettség
teljesítésénél
7. §
(1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege – kérelemre
– legfeljebb 30 %-kal mérsékelhető. A mérséklésről az intézmény igazgatója a
bemutatott dokumentumok alapján dönt.
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(2) A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével
megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 50 %-t.
(3) A térítési díj és a tandíj – egyéni mérlegelés alapján – átmenetileg elengedhető, ha
a fizetésre kötelezett a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres jövedelemmel (a továbbiakban:
jövedelem) nem rendelkezik.
(4) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj- és tandíjcsökkentő kedvezmény
annak a tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját
jogú öregségi nyugdíj összegének 150%-át eléri vagy meghaladja.
(5) A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők
(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga
gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe
venni. A megállapított térítési és tandíj megfizetése ennek megfelelően kötelező.
(6) Ha a tanulót azért terheli térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert a
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, érettségi
vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy egészben megismételni, szociális
kedvezményben nem lehet részesíteni.
6. A kedvezmények megállapításának rendje
8. §
(1)
Az intézmény igazgatója a megállapított térítési és tandíjak alapösszegéről,
valamint a tanulmányi eredmények alapján az e rendelet szerint járó mérsékléséről,
illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, azok feltételeiről és a
feltételek fennállásának igazolási módjáról, továbbá a térítési- és tandíjak fizetésének
szabályairól tájékoztatja az intézmény tanulóit a beíratásig.
(2) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igényét az intézmény
tanulója minden év május 31-éig terjesztheti elő.
(3) Az első évfolyamra beiratkozott tanuló a kedvezményt a beiratkozástól számított
15 napon belül kérheti.
(4) Rendkívüli körülmények miatt a térítési- és tandíj átmeneti elengedését vagy
megfizetésének halasztását a tanuló bármikor kérheti.
(5) A kedvezmény(ek)re való jogosultságot beiratkozáskor, illetve a kérelem
benyújtásakor igazolni kell. Késve benyújtott dokumentumok alapján a
kedvezményeket, mentességeket csak a következő félévkor lehet érvényesíteni.
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(6) A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság
alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles
bejelenteni az intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az
elengedett térítési díjat, illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.
7. A nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések
9. §
(1) A magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett veheti igénybe az e
rendeletben meghatározott közoktatási szolgáltatásokat az a nem magyar állampolgár
a) aki menekült, illetőleg bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási
engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, továbbá aki szülőjével együtt
tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
b) aki a közoktatási feladatokat ellátó minisztérium meghívólevelével rendelkezik;
(2) Viszonosság alapján veheti igénybe az e rendeletben meghatározott közoktatási
szolgáltatásokat az a nem magyar állampolgár
a)

aki tartózkodási engedéllyel szülője nélkül legalább egy évig az ország
területén tartózkodik és a 18. életévét betöltötte,

b)

aki a Magyarországon működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjának
gyermeke - ha nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A viszonosság kérdéseiben a Külügyminisztérium foglal állást.
(4) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a 9. § (1) és (2) bekezdés hatálya
alá - ha nemzetközi szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - az óvodai,
iskolai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért az e rendelet
által meghatározott díjat fizeti.
A közoktatási intézmény vezetője a díjat e rendelet 6. §-ában, továbbá a 7. §-ában
foglaltak alapján csökkentheti, illetve elengedheti.

8. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a
2011/2012. tanévre vonatkozóan kell alkalmazni.
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(2) Hatályát veszti
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a térítési díj és tandíj összegének megállapítására és fizetésének
szabályairól szóló 8/1994. (VIII. 11.) sz. rendelete,
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a térítési díj és tandíj összegének megállapítására és fizetésének
szabályairól szóló, 8/1994. (VIII. 11.) sz. rendeletének módosításáról szóló 19/1996.
(XII. 31.) sz. rendelete,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének
szabályairól szóló, a 19/1996. (XII. 31.) Kgy. számú rendelettel módosított 8/1994.
(VIII. 11.) Kgy. számú rendeletének módosításáról szóló 25/1999. (XII.10) Kgy.
számú rendelete,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a térítési díj és tandíj összegének megállapítására és fizetésének
szabályairól szóló 9/2005. (VI.10.) Kgy. számú rendelete.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a rendelet-tervezetet 17 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Tizennegyedik napirend: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi
helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója az
előterjesztő, akit nagy tisztelettel köszöntök körünkben és megkérem, hogy ha
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatóját SZMSZ szerint 5 perces időkeretben.
Köszönöm szépen.
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója: Jó napot kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Elnök Úr! Alelnök
Úr! Főjegyző Úr! Köszönöm szépen a szót és nagyon rövid szóbeli kiegészítést
szerettem volna tenni az írásos előterjesztésünkhöz kapcsolódóan. Nevezetesen azért,
mert az írásos előterjesztésben mi még csak a 2010. éves KSH adatokat tudtuk
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gazdasági mutatók tekintetében a közgyűléssel ismertetni, tekintettel arra, hogy az
előterjesztés készítésének időpontjában nem álltak még rendelkezésre 2011 első
negyedéves adatok sem. A napokban jelent meg a KSH-nak a munkaerő felmérése a
2011 első negyedévére vonatkozóan. S azt gondolom, hogy talán érdemes megemlíteni
néhány olyan adatot, ami fontos lehet a közgyűlés számára. Borsod megyei adat lévén,
első negyedévről beszélünk, tehát még mindig nem aktuálisak a számok, de amiről azt
gondolom, hogy pozitív elmozdulásként kell értékelni, kiemelnék ebből a KSH
tájékoztatóból. Az ipari termelés az országosnál nagyobb ütemben nőtt a megyében,
míg az országos 12%-os növekedés volt, a Borsod megyei 17%-os. Az építőipar
teljesítménye stagnált, országosan ez csökkenést mutat. Az idegenforgalom bővült, az
anyagunkban még az elmúlt évben tulajdonképpen csökkenésről adtunk számot. És a
beruházások is 35%-al gyarapodtak ebben a megyében. Meg kell jegyeznem, hogy az
egy lakosra jutó összege azonban az országosnak a 75%-a, tehát ilyen szempontból, a
fajlagos mutatók szempontjából még nem állunk az országos szinten. Ami nem jó
mutató és változatlanul ugyanez a tendencia folytatódott az első negyedévben is, hogy
a megye népessége továbbra is csökken, bár a csökkenés üteme valamelyest
mérséklődött. Összességében a foglalkoztatottság mutatói mindezen gazdasági
teljesítmény pozitív javulása mellett is valamelyest romlottak és valamelyest nőtt a
munkanélküliség. Hozzá kell tennem, hogy ez egy első negyedéves adat, amiben
jelentősen benne van a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása, pontosan a január
hónap volt az az időszak, amikor egy régi rendszerről átálltunk egy új rendszerre. Azt
gondolom, hogy így az 5 percben tudok maradni és kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy
az anyaggal kapcsolatban bárminemű kérdés van, igyekszem megválaszolni.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató Asszonynak. A
tájékoztatót a Kisebbségi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményezte.
Felkérem az elnök urakat, ismertessék a bizottságuk véleményét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr! Bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta és 7 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a
Tisztelt Közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mi egy kicsit
részletesebb tájékoztatót hallottunk az Igazgató Asszonytól, aminek eredményeként
bizottságunk 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette és
tudomásulvételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
képviselőcsoportok elnökeit, illetve a képviselőtestület tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megfogalmazni most. Kisgergely András
Képviselő Úr parancsoljon.
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Kisgergely András, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Meg szeretném köszönni ezt a tájékoztatót. A Kisebbségi Bizottságban kb.
egy órán keresztül hallottuk Burcsik úrnak a beszámolóját, a szóbeli kiegészítését és
rengeteg kérdésünkre válaszolt, és hát most még így az első negyedéves adatokkal
kiegészítve is sajnos elég szomorú kép rajzolódik ki a megye munkaügyi, meg akár a
demográfiai helyzetéről is, hogy ha már ez is szóba került. És hát az is egy beszédes
adat, hogy az Önökhöz újonnan bejelentett álláshelyeknek a 90%-a az támogatott
álláshely, illetve ezen belül is ezeknek a támogatott álláshelyeknek a 90%-a az a
közfoglalkoztatásból ered. Tehát sajnos a versenyszféra az továbbra sem túl erős a
megyénkben. Reméljük, hogy ez a helyzet változni fog. Ez természetesen nem
Önöknek elsősorban a felelőssége, ezen talán nekünk is van mit majd dolgoznunk.
Mindenesetre köszönöm szépen még egyszer, szerintem a frakció és a Kisebbségi
Bizottság nevében is megköszönhetem ezt a részletes tájékoztatót. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így felkérem Igazgató Asszonyt, hogy
amennyiben felvetésre válaszolni kíván, tegye azt meg.
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának igazgatója: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy Kisgergely Úr
mindazt összefoglalta, amit ez az anyag egyébként tartalmaz. Valóban a támogatott
foglalkoztatás aránya ebben a megyében igen jelentős, de én azt gondolom, hogy ez
nem egyszerű. Sajnos az Észak-magyaroszági régióban és az Észak-alföldi régióban
ennek a foglalkoztatási formának meghatározó szerepe van jelenleg. Reméljük, hogy
ennek az arányai megváltoznak a következő időszakban.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató Asszonynak. Mi
pedig azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon a következő időszakban, úgyhogy van
elég feladat. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett - 1 fő nem szavazott - a
tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Igazgató Asszonynak pedig köszönöm a részvételt.
Következő napirendi pontunk:
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Tizenötödik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításáról

Megyei

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztő Dr. Kovács János a
közgyűlés főjegyzője. Felkérem Főjegyző Urat, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót. Nem tartja szükségesnek, nincs kiegészítés,
teljeskörű tájékoztató ott van az anyagban. A tájékoztatót pedig minden bizottság
véleményezte. Elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét kérdezném, de így a
Kisebbségi lesz az első.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! 7 igen
szavazattal elfogadtuk és elfogadásra ajánljuk a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási és Sport
Bizottság elnökét kérdezem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 egyhangú
szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést, illetve a tájékoztatót tudomásul
veszi.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztató tudomásulvételét 12
egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Egyhangúlag
támogattuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Ügyrendi Bizottság elnökét
kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk 8 igen egybehangzó
szavazattal javasolja a tudomásulvételt, mert az előterjesztést reálisnak, tárgyszerűnek
ítélte. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, és a bizottsági
feljegyzésekből látom, - tekintve, hogy az Egészségügyi Bizottság elnöke
pillanatnyilag nem tartózkodik a teremben, - hogy a bizottság 11 igen szavazattal
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elfogadta. Nos, kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy annak tudomásulvételéről
szavazzunk.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a tájékoztatót 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette.
Következő napirendi pontunk:

Tizenhatodik napirend: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
önként
vállalt
feladatainak
finanszírozásáról
és
eredményességéről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót bizottságaink véleményezték.
Elsőként kérem a Kisebbségi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr! Bizottságunk 7 igen
egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérdezem.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr!
Bizottságunk a tájékoztatót egyhangúlag 10 igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr! Oktatási és
Sport Bizottság.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 egyhangú
szavazattal javasolja a közgyűlésnek a tájékoztató tudomásulvételét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Pénzügyi Bizottság elnökét
kérdezem.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül az Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Bizottságunk ezt a tájékoztatót is 8 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja tudomásul venni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök Úr. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom. Tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat
azonban kérem, szavazzunk a tudomásulvételéről.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a tájékoztatót 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette.
Következő napirendi pontunk:

Tizenhetedik napirend: Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Melynek előterjesztője Kovács János, a
közgyűlés főjegyzője. Felkérem a Főjegyző Urat, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót. Nem él a lehetőséggel, a kiegészítéssel. A jelentést
bizottságaink véleményezték. Elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét kérem.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottság egyhangúlag támogatta a jelentést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kisebbségi Bizottság
elnökét kérdezem.
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Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr! A bizottságunk 7 igen
egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr!
Bizottságunk a határozati javaslatot 10 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási és Sport
Bizottság.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk a jelentést 12
egyhangú szavazat mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális Bizottságot
kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: Szintén
egyhangúlag támogattuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi
Bizottság elnökéé a szó.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Bizottságunk 8 igen, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja, ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy külön ne kelljen szólni,
hogy az Egészségügyi Bizottságban kettő tartózkodás volt. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a kiegészítést. Nos,
kérem a képviselőcsoportok vezetőjét, tekintve, hogy egy van jelen, illetve a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, ismertessék, tegyék fel azt most. Nem
látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy határozati
javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
120/2011. (VI. 30.) 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: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés a határozati javaslatot 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el.
Következő napirendi pontunk:

Tizennyolcadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi
Oktató
Kórház
„ÉMOP-4.1.2/A-11.
számú Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” című pályázatának benyújtására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Egészségügyi és a Pénzügyi
Bizottság véleményezte. Kérem az Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottsága véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselő Úr! Az Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal támogatta a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a pályázat benyújtásáról szóló
határozati javaslatot 12 egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most feltenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát, - egy hozzászólás van, parancsoljon Képviselő Úr.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnézést,
nem tudtam bekapcsolni a gépet. Ez a pályázat egy nagy jelentőségű, három megyét

64

érintő régióra vonatkoztatott pályázat, amelyben konzorcium vezetőjeként a Megyei
Kórház van, vagy lesz megbízva, hiszen majd valamikor a jövő héten alakul meg ez a
bizonyos konzorcium. Ez már másodszor van itt a Közgyűlés előtt, de nem biztos,
hogy nem lesz még a Közgyűlés előtt, hiszen ennek a konzorciumnak meg kell
alakulnia, azután fogjuk megtudni, hogy hány tagja lesz a konzorciumnak, és a
lehetséges pénzt akkor annyifelé osztjuk. Most egy kicsit feljebb emeljük, mert már
egyszer volt egy javaslat, lehet, hogy ahogy a híreink szólnak, nem mindenki lép be
végül is a konzorciumba, tehát lehet, hogy több fog jutni egy egységre, úgyhogy ne
lepődjenek meg, hogy ha még fogjuk tárgyalni ezt a napirendet. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Magam részéről annyit engedjenek meg,
hogy ez egy rendkívül hasznos és fontos pályázat nemcsak a régiónak, hanem a
megyének is az életében, bár nem mindenki értékeli így, és alátámasztva azt, amit
Képviselőtársunk mondott, lesz olyan egészségügyi intézmény, amelyik nem kíván
majd a konzorciumban részt venni. A magam részéről tudomásom van arról, hogy
Tiszaújváros szocialista önkormányzata például mai napon olyan előterjesztést tárgyal,
hogy ő nem kíván ezekből a forrásokból részesülni és nem kíván a konzorcium tagjává
válni. Illetve a JOBBIK képviselőcsoportjának hívnám fel az előterjesztés egy
bizonyos pontjára a figyelmét, azt hiszem, hogy már nem első alkalommal. A Szent
Ferenc Kórház telephely 300 millió forint beruházási értékben kerül majd fejlesztésre,
tehát még mindig várom az elnézést kérő leveleket. Nos, Tisztelt Közgyűlés!
Hölgyeim és Uraim! Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
121/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának
benyújtása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának benyújtására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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1.

A Közgyűlés hozzájárul, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése" pályázat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
helyszíneként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház székhelyét (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.), a Szent Ferenc Kórházi
telephelyet (Miskolc, Csabai kapu 42.), valamint a Pszichiátriai Szakkórházi
telephelyet (Izsófalva, Mária táró 13.) szerepeltesse.

2.

A Közgyűlés támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház 1. pontban meghatározott székhelyén és telephelyein
megvalósítandó, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó szakmai
programját.

3.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvétele tárgyú 52/2011. (IV. 28.)
határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

4.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház saját költségvetésében biztosítja az 1. pontban
szereplő pályázati projekt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórházra vonatkozó teljes elszámolható költségének 5 %-át kitevő,
maximálisan 45,79 millió Ft, azaz negyvenötmillió-hétszázkilencvenezer forint
összegű önerőt.

5.

A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosát arra, hogy a pályázathoz
szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja és a Kórház
nevében a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:
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Tizenkilencedik napirend: Javaslat az „Emlékezzetek utatok kezdetére – a karosi
Honfoglalás kori temetők régészeti emlékei” című új állandó kiállítás létrehozása
projektcímű pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Kulturális, valamint a
Pénzügyi Bizottság véleményezte. Kérem az elnök urakat, ismertessék a bizottságuk
véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök Úr! A
bizottság a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az utólagos
hozzájárulás megadásáról szóló határozati javaslatot bizottságunk 12 egyhangú
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőjét, vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek most szavazni ezen javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
122/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: Az „Emlékezzetek utatok kezdetére – a karosi Honfoglalás kori temetők
régészeti emlékei” című új állandó kiállítás létrehozása projektcímű pályázat
benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „Emlékezzetek utatok
kezdetére – a karosi Honfoglalás kori temetők régészeti emlékei” című új állandó
kiállítás létrehozása projektcímű pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás
megadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
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1.

A Közgyűlés utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat nevében pályázat került benyújtásra a helyi
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai
támogatásáról szóló 28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet alapján meghirdetett
szakmai támogatásra, az „Emlékezzetek utatok kezdetére – a karosi Honfoglalás
kori temetők régészeti emlékei” című új állandó kiállítás létrehozása
projektcímen.

2.

A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a 2011. évi saját
költségvetéséből biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság részére a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt, 4.200.000 Ft-ot,
azaz négymillió-kétszázezer forintot.

3.

A Közgyűlés vállalja, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően öt évig fenntartja
és üzemelteti.

4.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges
intézkedéseket megtegye, nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke
folyamatos

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Huszadik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Ignác
Egészségügyi Központ és Egyetemi Kórház Nonprofit Kft. által csontsűrűség
mérés feladatellátásra megkötött szerződés felbontására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nos, a javaslatot az Egészségügyi Bizottság
véleményezte, kérem annak elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A javaslatot 9 igen és 2 tartózkodás mellett az Egészségügyi Bizottság
támogatta.
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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 most feltenni. Nem látok hozzászólásra jelentkező képviselőt.
Van? De van, persze. Parancsoljon Képviselő Úr.
Dr. Csiba Gábor, a közgyűlés tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért
kerül ennek a szerződésnek a felbontására sor, mert 2008-ban az akkori szakmacsere
során úgy állapítottuk meg, hogy átadnánk ezt a feladatot a MISEK Kft.-nek, illetve
jogelődjének, de az eltelt három év során, meg a legutóbbi intézmény-összevonás
eredményeként lett szakember, és lett gép is ennek az elvégzésére, akkor nem volt. Így
aztán visszakerül praktikusan, kikerül abból a szerződésből, úgyhogy ez egy pozitív
lépés. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr. Nem látok
más hozzászólásra jelentkező képviselőt, így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat
elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
123/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és
Egyetemi Kórház Nonprofit Kft. által csontsűrűség mérési feladatellátásra megkötött
szerződés felbontása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a Miskolci
Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Kórház Nonprofit Kft. által
csontsűrűség mérési feladatellátásra megkötött szerződés felbontására vonatkozó
javaslatát és az alábbi döntést hozta:

1.

A Közgyűlés egyet ért azzal, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) és a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ és Egyetemi Kórház Nonprofit Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)
között megkötött feladatátadási szerződés felbontásra kerüljön.
Felelős:
Határidő:
2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a felbontáshoz szükséges intézkedések
megtételére, esetleges nyilatkozatok aláírására, a közgyűlés utólagos
tájékoztatásának kötelezettségével.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a határozatot az érintettek számára küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

4.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak összehangolására
vonatkozó szerződéskötések tárgyú 43/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozatának
2. pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Huszonegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephelyén
működő Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálatnak és a Fül-Orr-Gégészeti
szakrendelés 18 szakorvosi órájának átmeneti szüneteltetésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Egészségügyi Bizottság
véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! 8 igen, 3 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Most megvárom. Parancsoljon.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Legalább itt hadd szerepeljek.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azért kerül tulajdonképpen felfüggesztésre ez a
két tevékenység, illetve az egyik tevékenységnek egy része, mert a Mozgó Szakorvosi
Szolgálatra praktikusan nincs igény, viszont költség van rajta. Nem történik
igénybevétel. A Fül-Orr-Gége viszonylatában pedig nincs megfelelő számú szakorvos.
Lesz Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés Szikszón, de csak 6 órában. 6 órában is el lehet
látni azokat a betegeket, akiket beutalnak. Viszont nem megszüntetjük ezeket, hanem
felfüggesztjük, mert hát azért ami megvan, ahhoz ragaszkodjunk, azt ne feladjuk.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr. Több
hozzászólásra jelentkező képviselőt nem látok, így a vitát lezárom. Előterjesztéshez
egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek most szavazni ezen
javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
124/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szikszói
II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephelyén működő Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi
Szolgálatnak és a Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés 18 órájának átmeneti szüneteltetése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephelyén (3800
Szikszó, Kassai u. 45-49.) működő Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálatnak és
a Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés 18 órájának átmeneti szüneteltetésére vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephelyén (3800 Szikszó, Kassai u.
45-49.) működő Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálatnak 2011. augusztus
1-jétől egy évig, valamint a Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés 18 szakorvosi órájának
2011. augusztus 1-től fél évig történő átmeneti szüneteltetéséhez.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a jóváhagyásról az intézményt jelen határozat
megküldésével tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
Következő napirendi pontunk:

Huszonkettedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai,
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet pályázati részvételére
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 most megtenni. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy határozati
javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
határozati javaslat elfogadásáról.

A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
125/2011. (VI. 30.) határozata

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati,
Közművelődési és Sportintézet pályázati részvétele
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet pályázati
részvételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:

1.

A Közgyűlés támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai,
Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet részvételét a „Területi
együttműködések, társulások, hálózati tanulás (TÁMOP-3.2.2-11/2)” című
pályázaton.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét tárgyalások lefolytatására a régió érintett
fenntartóival és intézményeivel, valamint a pályázaton történő részvétel
formájának meghatározására.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

4.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai,
Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet igazgatóját, Budai Erzsébetet a
pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére és a pályázat
benyújtására.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Budai Erzsébet igazgató
2011. augusztus 1.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Nos, Tisztelt Közgyűlés! A következő napirendi pontokra vonatkozóan pedig zárt ülést
rendeltünk el. A zárt ülésen részt vesznek: A közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János
főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, szakértőként: Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona
főosztályvezető, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, az adminisztratív munkatársaink:
Szakács Attiláné jegyzőkönyvvezető, Simon Gáborné informatikus és Szankai István
hangosító. Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára elhagyni
szíveskedjenek. Egy ügyrendi hozzászólást látok, parancsoljon Képviselő Asszony.
Hoczáné Frankó Anna, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót. 10 perc szünetet
kérnénk megtárgyalni ezeket a napirendi pontokat, amik még maradtak.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: 10 perc szünet elrendelését támogatandónak
találom. Kérem az adminisztratív munkatársakat az órát indítani. Szíveskedjenek addig
a közgyűlés tagjainak egyéb adminisztratív teendőket ellátni.

Huszonharmadik napirend: Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel kötött
vállalkozási szerződés módosítására, és egyezségi megállapodás megkötésére
Huszonnegyedik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat folyószámlahitel keretének emelésére, a folyószámlát vezető
pénzintézet megválasztása érdekében tárgyalások megkezdésére, és felhatalmazás
az ezzel összefüggésben szükséges intézkedések megtételére
Huszonötödik napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórháznál ellátandó rendészeti és portaszolgálati tevékenység
saját vállalkozásba adására
című előterjesztések tárgyalása zárt ülés keretében folytatódik tovább.

A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés ülése újra nyilvánosan
folytatódik „Egyebek” napirendi ponttal, amelyet az érdeklődés hiányában is meg
fogunk tartani, a nyilvánosság részére való érdeklődés hiányában.

Huszonhatodik napirendi pont: Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nos, két alnapirendi pontunk van az
„Egyebek” napirendi pontunkban. Elsőként:

26.1. Tájékoztató képviselői kérdésre adott válaszról

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés 2011. május 25-ei ülésén
Pasztorniczky István közgyűlési tag írásban több észrevételt tett a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés működésével kapcsolatban. A Képviselő Úr részére adott
válasz a közgyűlés tagjainak megküldésre került. Szervezeti és Működési Szabályunk
33. §-ának (4) bekezdése szerint az írásban adott választ a közgyűlés előtt meg kell
küldeni minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a közgyűlés dönt. Nos, kérem,
szíveskedjenek szavazni a válasz elfogadásáról.
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A napirendre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta a választ.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
129/2011. (VI. 30.) határozata
Tárgy: Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott válasz elfogadása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a képviselői kérdésre adott
válaszról szóló tájékoztatót és az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést
hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet 33. § (4) bekezdése alapján Pasztorniczky István megyei közgyűlési tag
írásbeli észrevételeire a Közgyűlés elnöke által adott válaszokat elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 17 igen, 7 nem és 0 tartózkodás mellett a választ elfogadta, ugyanakkor
Pasztorniczky István Úr ügyrendi hozzászólásban jelentkezett, valamint Holcman
László normál hozzászólásban.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök Úr! A Szervezeti
Működési Szabályzat értelmében a képviselőnek is nyilatkozni kell, hogy elfogadja-e a
választ, vagy sem. Csak egy pillanatot kérek, hogy: „Amennyiben a képviselő a
kérdésre adott választ nem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja,
a közgyűlés elnöke további vizsgálatra kiadja a tárgy szerint illetékes bizottságnak.”
Ez áll az SZMSZ 33. § (3) bekezdésében. Elnézést, hogy nem a mikrofonba beszéltem.
Tehát nekem nyilatkozni kell, hogy elfogadom-e.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő Úr! Várom a nyilatkozatát az
írásban adott válaszra vonatkozóan.
Pasztorniczky István, a közgyűlés tagja: Mielőtt elmondanám, hogy miért nem
fogadom el, az idő hiányában csak egy pontra térnék itt ki: a köztulajdonban lévő
gazdasági társaságok adatainak közzétételéről szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről tájékoztatott Elnök Úr. A tájékoztatásához viszont elfelejtette hozzátenni,
hogy ugyanakkor, mikor azt a rendeletet hatályon kívül helyezték, elfogadta a
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Parlament a 2009. évi CXXII. törvényt, amibe ugyanazok az előírások szerepelnek.
Nos, ezt az előírást sem a közgyűlés, sem nagyon sok más települési önkormányzat és
köztulajdonban lévő társaság nem teljesíti. Úgyhogy én javasolnám, hogy teljesítsük,
tehát ezeket a közzétételeket meg kell tenni, ugyanis ebben a törvényben olyan
korlátozó intézkedések is vannak, amik érintik a közgyűlést is és nagyon sok jelenlévő
polgármestert, képviselőtársat is. Többek között a felügyelő bizottságok létszámáról,
az egy személy által betölthető, egy személy által átvehető tiszteletdíjak mértékéről és
hasonlókról. Tehát ezt szerettem volna javasolni és ezért nem tudom elfogadni a
választ. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő Úr. Holcman
László.
Holcman László, a közgyűlés tagja: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy
nagyon régi, az elmúlt év novemberi közgyűlésen a mezőgazdasági beszámoló lett
napirendre tűzve, ez azóta húzódik. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez mikor
várható, mert végül is egy elég fontos napirendi pontról lenne szó? Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a kérdést, bár nyilván nem a
tárgyhoz kapcsolódik, ha jól értékelem. Napirendre fogjuk tűzni. Azt hiszem már
párszor megpróbáltuk. Igen. Tehát nem fogadta el akkor Képviselő Úr, akkor az
SZMSZ-ünknek megfelelően fogunk eljárni ebben az esetben.

26.2. Köztisztviselők Napja július 1-jén
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nos, „Egyebek” napirendi pontban
tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, ha még nem tudnának róla, hogy Köztisztviselők
Napja lesz július 1-jén pénteken, amelyet ezúttal a Tiszaújvárosban a strandon
rendezünk meg és fellépők, műsor, fürdés, étel, ital, jókedv várható, hogy napsütés
lesz-e, azt nem tudom garantálni, de tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlés tagjait, hogy ez
a rendezvényünk lesz és mindannyiukat szívesen látjuk. Amennyiben egyéb napirendi
javaslat nincsen… - parancsoljon Képviselő úr!
Kisgergely András, a közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A meghívókkal kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni, amit
időről-időre szoktunk kapni, pl. erről a holnapi rendezvényről is. Nagyon szépen
köszönjük a hivatalnak ezeket a meghívókat, de sokszor aznap, vagy következő nap,
vagy éppen a rendezvény előtti napon érkezik meg, vagy akár egy rendezvénysorozat
kellős közepén kapjuk meg ezeket a meghívókat. Ha lehet, akkor hadd kérjem már,
hogy olyan időpontban kapjuk meg, hogy arra reagálni tudjunk, vagy esetleg úgy
oszthassuk be az időnket, hogy el is tudjunk menni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük Képviselő Úr, hogy felhívta a
hivatal dolgozóinak a figyelmét erre a hiátusra, ígérem, hogy oda fogunk figyelni rá,
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hogy mindenki időben kapja meg a meghívóját. Nos, amennyiben az „Egyebekben”
több hozzászólás nincsen, így a mai közgyűlést ezennel bezárom és mindenkinek nagy
tisztelettel köszönöm az elvégzett munkáját. Pénteken találkozunk a strandon.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

