Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-3091-9/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. november 17. napján
15:57 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1. Aros János
2. Baricska János
3. Bíró László
4. Budai Erzsébet
5. Csabai Gyula
6. Dr. Csiba Gábor
7. Csiger Lajos
8. Farkas Félix
9. Hoczáné Frankó Anna
10. Holcman László

11. Kisgergely András
12. Kolenkó Gábor
13. Kormos Dénes
14. Lukács András
15. Marton Péter
16. Dr. Mengyi Roland
17. Mihályi Helga
18. Miklós Árpád
19. Pasztorniczky István
20. Szalai Szabolcs

21. Szamosvölgyi Péter
22. Szegedi Judit Katalin
23. Szeles András
24. Tóth Gábor
25. Török Dezső
26. Vadnai Zoltán
27. Vécsi István
28. Vitális István

Távol: Riz Gábor, Szitka Péter
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, Kormos Zoltán informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Barnóczki Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető.
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 28 van jelen, így az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépeiket és egy jelenléti szavazást is
kérek.
A jelenlétre vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
30 tagból 28 fő van jelen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom felvenni:
Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat pénzforgalmi
számlavezetőjének
megválasztására
valamint
a
megyei
önkormányzat
adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok elvégzésére című
előterjesztést 22. napirendi pontként,
Javaslat az „Élményturizmus a Vas Útján” projektcímű pályázat benyújtásához való
utólagos hozzájárulás megadására” című előterjesztést 23. napirendi pontként,
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában
működő Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adására Telkibánya Község
Önkormányzata részére című előterjesztést 24. napirendi pontként.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e egyéb napirendi javaslat. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt. Kérem tehát szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
kiegészítésekkel együtt való elfogadására.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
168/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. november 17-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Tájékoztató a Magyar Köztársaság Kormánya és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által kötött megállapodásról, a
végszavazás előtt álló, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslatról, valamint a Kormány új
típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozatáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.
18.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2012.

évi

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott
közcélú adományokról, és azok felhasználásáról szóló 14/2010. (IX. 21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és a Megyei Önkormányzat
által őrzött közcélú adományok maradéktalan szétosztására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a „Kissikátor Fejlesztéséért” Közalapítvány támogatására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről, Javaslat a 2012. évi
közszolgáltatási díjakra
Előterjesztő:
Cziáky Zoltán, a BORSODKOMM Kft. ügyvezető igazgatója
11. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának
megállapítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12. Tájékoztatás a Leader program működésének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
tapasztalatairól
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
13. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési
érvényesüléséről a véleményezési eljárásokban
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Tervének
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14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
és az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által a KEOP-20095.3.0/B. számú pályázatban történő részvétel érdekében kötött megállapodás
jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
154/2011. (IX.23.) határozata módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanainak tulajdonba adására
Sárospatak Város Önkormányzata részére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
és a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
Nonprofit Kft. között létrejövő feladatátadási szerződés jóváhagyására, valamint
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 153/2011. (IX.
23.) határozata módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendes tagként való
belépésére a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési Országos Egyesületbe
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzforgalmi
számlavezetőjének megválasztására, valamint a megyei önkormányzat
adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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23. Javaslat az „Élményturizmus a Vas Útján” projektcímű pályázat benyújtásához
való utólagos hozzájárulás megadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adására
Telkibánya Község Önkormányzata részére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (Sz. A.,
Sajószentpéter)
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
26. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (I. I., Szerencs)
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
27. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (Á.-né B. R.,
Miskolc)
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
28. Egyebek
28.1 Tájékoztató képviselői kérdésekre adott válaszokról
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a Magyar Köztársaság Kormánya és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által kötött megállapodásról, a
végszavazás előtt álló, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslatról, valamint a Kormány új
típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozatáról.
Előterjesztői kiegészítést teszek a következők szerint:
A Magyar Köztársaság Kormányával a megyei önkormányzatok által fenntartott
intézmények állam általi átvételéről szóló megállapodás aláírása miatt
büntetőfeljelentést tettek, és a megállapodás törvényességi szempontú ellenőrzését
kérték a Kormányhivataltól. Ezzel összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára, dr.
Szabó Erika a XXII-3/2384/6/2011. számú levelében a következőkről tájékoztatott:
A megállapodás megkötésének jogi alapja tekintetében fontos megjegyezni, hogy a
Kormány nem jogi személy, tehát közjogi, polgári jogi értelemben szerződést nem is
köthet. Hozzáteszem, nem is kötött. A megállapodás aláírása közjogi, polgári jogi
értelemben sem a közgyűlés elnökére, sem a megyei önkormányzatra kötelezettséget
nem származtat, jogot nem keletkeztet. A megállapodás a felek politikai természetű
szándéknyilatkozata, és nem minősül olyan szerződésnek, amelyből a felek
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bármelyikére jogok vagy kötelezettségek származnának, ezért a megállapodás
aláírásához nem volt szükség a megyei közgyűlések felhatalmazására. Mindebből
következően a felhatalmazás hiányára büntetőfeljelentést és törvényességi ellenőrzést
alapozni nem lehet.
Ezt kiegészítve még mielőtt a bizottságokat meghallgatnánk a tájékoztatót illetően,
napirendi pont címének megfelelően azt kérem, hogy pár mondatban valóban had
nyújtsak érdemi tájékoztatást Önöknek.
Az általam, illetve a Magyar Köztársaság Kormányának Miniszterelnöke által aláírt
politikai szándéknyilatkozat tartalmát ismerik. Gondolom alaposan, hiszen vannak a
dolognak kritikusai. Onnan szeretném inkább kezdeni és most nem nyúlok vissza arra,
hogy miért vagyunk és milyen pénzügyi helyzetben. Viszont mindenképpen
szeretném, hogyha megismernék, aki még esetleg nem ismerné azt a törvényjavaslatot,
aminek a zárószavazása a következő héten hétfőn várható. A törvényjavaslat rövid
tartalma, hogy a Magyar Állam a saját feladatába és feladatkörébe tartozó intézmények
fenntartását átveszi a megyei önkormányzatoktól, ezzel megoldva egy óriási problémát
és nehézséget, ami eddig pénzügyileg is nyomasztotta a megyei önkormányzatokat. A
Magyar Állam az új önkormányzati koncepciójával összhangban, tekintve, hogy
feladat alapú finanszírozás és feladat alapú vagyon, feladathoz rendelt vagyonkezelés
lesz a jövőben a magyar önkormányzati rendszernek az egyik elve. A Magyar Állam a
megyei önkormányzat minden vagyonát átveszi, kivéve a megyei önkormányzat
működéséhez szükséges ingó és ingatlanvagyont, valamint jogszabály szerint külön
megállapodásban foglalt vagyontárgyakat. Erre szeretnék visszatérni, hogy mi a külön
megállapodás tárgya. Ennek a másik oldalán a Magyar Állam a megyei
önkormányzatok teljes adósságrendezését végrehajtja. Ez kiterjed a kötvényekre, a
beszállítói, szállítói tartozásokra, folyószámlahitelre, hitelre és minden másra. Nos,
még mielőtt visszatérnénk majd a külön megállapodásra kérem engedjék meg, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által is jegyzett, megye mint a területfejlesztési
központ, illetve a megyei területfejlesztési feladatok, anyagából fölolvassak Önöknek.
A feladatunk nyilván többrétű. Területfejlesztési politika, megyei fejlesztési politika
kialakítása lesz 2012.január 1-től a megyei önkormányzatok elsődleges feladata. Ez azt
jelenti, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács feladatait a megyei önkormányzat átveszi.
Nemcsak a program alapú fejlesztési politika kialakításában, de az ahhoz kapcsolódó
kiegészítő feladatok tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy területfejlesztési politikát
határoz meg, program alapú területfejlesztési programot ír, erre vonatkozóan kerülnek
kiírásra a hazai, illetve az uniós források, támogatási rendszerek. Ezekről a forrásokról
dönt, ezeket a forrásokat, pályázatokat generálja, ellenőrzi és a teljes forrásbevonást
monitoringozza. Ehhez eszközként megkapja a jogszabályi erővel bíró területrendezést
is. Magyarul a megye területrendezési terv eszközeként a területfejlesztési politikának
meghatározza a megye minden területe és minden települése részére, hogy milyen
rendezési tervvel kell a jövőben előállniuk. Magyarul ha mi az országos rendezési
tervhez igazodva elkészítjük a megyei rendezési tervünket, amely nyilván eszköze a
területfejlesztési politikánknak, akkor minden egyes településnek, helyi
önkormányzatnak ezt a saját rendezési tervében végre kell hajtania. Én azt gondolom,
hogy ez egy óriási, hatalmas és végre méltó és megfelelő lehetőség a megyei
önkormányzat számára. Nos, nem akarom nem kellő súllyal ezt említeni, de szerintem
aki ért abból amit mondtam, az pontosan tudja, hogy milyen hatalmas feladat,
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felelősség, kihívás és lehetőség előtt áll a megyei önkormányzat az által, hogy a teljes
területfejlesztési politikáért mi leszünk a felelősek. A tervezéstől, a végrehajtáson
keresztül az ellenőrzésig. Most végre hozzátehetjük azt ami valóban a dolgunk lenne,
hogy a megyében élők javára dolgozzunk és alkossunk és ne azzal foglalkozzunk,
hogy az intézményeink adósságállományának csökkentése, vagy működőképessége
érdekében milyen pénzügyi intézkedéseket hozunk és az milyen kritikákkal és honnan
próbálunk megoldani. Nos, ezen kívül mi lesz még kapcsolódó módon a megyei
önkormányzat feladata. Gazdaságfejlesztés, üzleti infrastruktúra fejlesztése, ipari
területek, ipari parkok, befektetői alap infrastruktúra, hálózatok, üzleti környezet
fejlesztési területe, az innovációs potenciál erősítése, foglalkoztatás. Végre azt
gondolom, hogy gazdaságfejlesztés és foglalkoztatási bizottságot létre fogunk hozni.
Hiszen majd át kell alakítanunk szerkezetünket erre vonatkozóan. A turisztika teljes
mértékben hozzánk fog tartozni. Az épített és természeti örökség, hálózatok, üzleti
környezet, desztinációs menedzsment, vonzerő és attrakciófejlesztés. A közlekedés,
alternatív közlekedés, kerékpár-úthálózat, regionális elérhetőség, térségi elérhetőség,
3, 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztésében való döntés és végrehajtás a megyei
önkormányzat feladata lesz. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése,
települési
közlekedési
hálózatok,
logisztika,
települési
infrastruktúra,
településfejlesztés, város rehabilitáció, gazdaságélénkítő városfejlesztés, környezeti
értékek védelme, csapadék, víz, belvíz, szennyvíz, humáninfrastruktúra, oktatás és
képzésre vonatkozó infrastruktúra és hálózatok fejlesztése, a humánerőforrás
fejlesztése, környezetvédelem, hulladék- , vízgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás,
kármentesítés, természetvédelem. Természeti értékek védelme, energetika, megújuló
energiaforrások, energiatakarékosság és ezzel kapcsolatos településfejlesztés, pl. mint
közvilágítás és végül természetesen az ágazati fejlesztési, politikai fő irányokat
figyelembe véve agrár- és vidékfejlesztés. Környezeti értékek, környezetgazdálkodás,
területalapú együttműködések, településfejlesztés és intézményei, épített és természeti
örökség, LEADER, falumegújítás, örökségvédelem és mindenre vonatkozó
projektgenerálás, előkészítés és végrehajtás és ellenőrzés. Nos, akinek az a véleménye,
hogy a megyei önkormányzat súlytalanodik, a jövőben nem lesz feladata, nem fog
tudni tenni az emberekért és, hogy temetni kell a megyei önkormányzatot, az nyilván
nem ismerte még eddig ezt az anyagot. De azt gondolom, hogy ezen szóbeli
tájékoztatás, illetve már a hivatalos portálokon elérhető anyagok, illetve
törvényjavaslatok tekintetében átfogja értékelni ezt az álláspontját, mert ilyen
lehetősége az elmúlt 21 évben megyei önkormányzatnak még nem volt, hogy ilyen
szintű, jelentőségű kérdésekben alkosson az itt élő emberekért. Nos egy pillanatra
hagy térjek vissza a külön megállapodásra, ami a vagyonunkra vonatkozik. A külön
megállapodás tárgyát fogja képezni az a vagyontárgy, amelyhez nem kapcsolódnak az
intézményfenntartáshoz szükséges vagyonelemek, tehát pl. ha a kórházat az állam
üzemelteti, nyilván a kórház épületét nem tartjuk meg, viszont beletartozik azokba a
feladatokba, vagy segíti azoknak a feladatoknak a végrehajtását, amelyeket az új
koncepcióban megjelenő megye területfejlesztési, gazdaságfejlesztési feladatai
szükségesnek tartanak. Így például turizmus, vagy amiket itt felsoroltunk. Nos, magam
részéről tájékoztatóként ennyit szerettem volna előadni a közgyűlés részére, ezért
visszatérve a napirendünk menetébe szeretném kérni a tájékoztatót véleményező
bizottságokat, hogy ismertessék bizottságuk véleményét. A Pénzügyi, Közbeszerzési
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és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnöke véleményét kérem
először, utána pedig az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót Elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottságunk 2011.
november 14-én, hétfőn tárgyalta meg a tárgyi előterjesztést. A tájékoztató határozati
javaslatát 9 igen, 4 nem szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság elnökét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót Elnök Úr. Bizottságunk a tegnapi nap folyamán tárgyalta a jelen
előterjesztést és kemény bírálatok kereszttüzében volt, ami a vitában elhangzott. A vita
végén 4 igen, 4 nem szavazattal nem kapta meg a többségi támogatást, így a bizottság
nem javasolja elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen elnök Úr. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés
tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek most megtenni.
Pasztorniczky István Úr az első hozzászólásra jelentkező. Parancsoljon.
Pasztorniczky István képviselő:
Köszönöm a szót. Tisztelt Megyei Tanácselnök Úr! Tisztelt Megyei Tanács
Végrehajtó Bizottsága! Így szólíthatnám Önöket, ha nem 21 évvel lennénk a
rendszerváltás után. Azonban mi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tagjai vagyunk, ezért elfogadhatatlan számunkra a megyei önkormányzat vagyonának
megyei szintű törvényellenes államosítása és az önkormányzatiság elvének feladása.
Az Önök eljárása a Kádári időszakot idézi. Hogy miért? Azért, mert Önök nem a
jogszabályokat követik, hanem a jelenlegi kormányzópárt felső vezetésében született
döntéseket végrehajtják, majd ehhez igazítják utólag a jogszabályokat és akkor röviden
az események időrendjét idézzük fel. Október 3-án Elnök Úr aláírt Dr. Orbán Viktorral
egy megállapodást. Ezután október 13-án született egy kormányhatározat, a megyei
intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről. Majd október 14-én Dr.
Navracsics Tibor, egy nap késéssel ugyan, de benyújtotta ezt a törvényjavaslatot,
illetve az ehhez szükséges alkotmány-módosítást. Majd újabb kormányhatározat
született a helyi önkormányzatokról szóló törvény képében, majd újabb
kormányhatározat született az új típusú megye koncepciójáról. Végül megküldte az
elnök Úr, illetve a hivatal a közgyűlés tagjainak ezt a megállapodást. Ezt követően
november 14-én az országgyűlés levette a napirendjéről és most november 17-én, azaz
ma mi tárgyalunk erről a megállapodásról, illetőleg ezekről a törvényjavaslatokról,
amik nincsenek elfogadva és egy csomó napirendi pont ezzel ütközik, tehát Önök a
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talpáról a fejetetejére állították a törvényes rendet és ehhez kérnek utólagos
hozzájárulást tőlünk. Ezért mi nem fogjuk támogatni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő Úr. Frakcióvezető Úr Öné a szó.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Előre bocsátva, ezek között a falak
között nagyon sokat beszéltünk arról, hogy végre a megyei önkormányzatok helyét és
szerepét, területi önkormányzati szerepét helyre kellene tenni. Úgy gondoljuk, hogy az
adósságkezelés hatékony állami szerepvállalás nélkül nem oldható meg. Közfeladatok
ellátásának rendszerét az önkormányzatok között újra kell szabályozni. 20 év
tapasztalata alapján az önkormányzati rendszer megérett arra, hogy ezt átgondoljuk.
Mindezzel egyetértünk. Nem értünk egyet azzal, hogy ez milyen módon történik.
Törvényesített jogfosztást nem lehet végrehajtani az önkormányzatok és az
önkormányzati képviselőkkel. Elnök Úr ajánlom, hogy a minisztériummal is
konzultáljon, mert amikor leírja az előterjesztésben, hogy a Magyar Köztársaság
Kormánya és a megyei önkormányzat között jön létre, majd azt mondja, hogy a
kormány nem jogi személy, a megyei önkormányzat feltehetően igen. Ha őt az elnök
képviseli, mert megteheti, akkor a törvényben felhatalmazott joga, és a Szervezeti és
Működési Szabályzatban számára biztosított kötelezettség alapján teheti. Nincs olyan
joga, hogy vagyoni kérdésekben ilyen szempontból megállapodást kössön a testület
megkérdezése nélkül még, ha bármilyen jó szándék vezeti, akkor sem. Majd az
előterjesztés folytatódik, hogy a megállapodás a kormányprogramhoz kapcsolódó
szerződés, amely mindkét felet köt. Tessenek szíves lenni eldönteni, hogy
magyarázatban mit magyaráznak, mit írnak le, mert a dolog sehogy sem jön
szinkronba. Össze lehet ezt hasonlítani történelmi léptékkel, ellenzéki kerekasztallal,
egyébbel? Ez a fantázia és az előterjesztő írásos fantáziájának részeként tekintem, mert
értelmezni ebben a környezetben nem lehet, nincs is értelme. Elnök Úr a megyei
önkormányzat lehet, hogy többletfeladatot kap, de ez a testület kiürül, ha valódi
jogosítványait nem gyakorolhatja, amit képviselőként vállaltunk a megye érdekében
nem tudjuk teljesíteni. Ön ezt a lehetőséget ezzel az eljárással a testülettől elvette és
törvénytelenül járt el.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Lukács képviselő Úr. Parancsoljon.
Lukács András, képviselő:
Köszönöm a szót elnök úr. Frakcióvezető úr elmondta azt, hogy mi frakciónk
álláspontja erről a megállapodásról, amely vagy megállapodás, vagy nem, de
mindenképpen kötelezettséggel jár és ugye ebből az előterjesztésből azt is megtudtuk,
hogy jogunk van megismerni és majdnem azt mondom és támogathatjuk. Tehát nem
vitathatjuk, támogathatjuk. Ez valóban közgyűlés tagjaként nagyon jó jogosítvány.
Elnök Úr elismeri, hogy a megyei közgyűlés tagjainak joga van megismerni a
megállapodást. Kérdezem én, 40 nappal később van jogunk? Kérdezem miért kellett
titkolózni, amikor hónapokkal korábban megindult egy előkészítési folyamat. Mért
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nincs leírva az a tájékoztatóban, hogy mikor, miben állapodtak meg, mikor hogyan
jutottak el eddig és ma legalább annyit megtudtunk szóban, hogy az önkormányzat
működéséhez szükséges vagyonon kívül, tehát az épületen kívül majdnem minden
megy, hogy mi marad még ezen kívül, a megyeháza épületen kívül az majd még
december 31-éig, vagy 32-éig kiderül. Ettől azért konkrétabb tájékoztatást vártunk
volna több hónapos előkészítés után, és Tisztelt Elnök Úr azt szeretnénk tudni, hogy a
jövőben mire számíthatunk. A jövőben hasonló jogérvényesítésre, hasonló
jogértelmezésre, mert akkor úgy hiszem ez a megyei közgyűlés nagyon-nagyon rossz
úton jár és nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy a demokrácia alapjait lerakó
kerekasztalhoz, ellenzéki kerekasztalhoz hasonlítsa magát. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő Úr. Bíró képviselő Úr parancsoljon.
Bíró László, képviselő:
Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés és Tisztelt Elnök Úr! Egyetlen egy
hozzászólásom lenne ehhez a történethez. Igazából a nemzeti kerekasztal, amiről mi
beszélünk, illetve az az együttműködési nyilatkozat, ami ki van gyönyörű szépen
rakva, miért most kellett nekünk megtudni azt, hogy mi lesz a megyei közgyűlésnek a
feladata. Miért a mai napon, miért nem lehetett erről korábban egyeztetéseket már
elindítani? Miért nem tudtunk leülni, miért nem tudtunk a frakcióval együtt például
egyeztetni ezekről a dolgokról? Igazából a teljes felszólalásomat gyakorlatilag ezek
alapján át kellett, hogy gondoljam, nyilván mindenki más is. Szerettük volna
szerintem, hogyha mindenki korábban tudja, hogy mi lesz a feladata ennek a
megyének. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úr.
Miklós Árpád, frakcióvezető:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Ugye a megállapodásban ilyen politikai
szándék, vagy szándéknyilatkozatnak volt feltüntetve ez a megállapodás, ami itt
előttünk van, és hasonlítva van a ’89-es rendszerváltásban az ellenzéki kerekasztal
által megkötött megállapodáshoz. Véleményünk szerint ez alapvetően téves
összehasonlítás, hiszen 1989-ben az állampárti túlsúllyal szemben fellépő
demokratikus ellenzék fogott össze az MSZMP egypárt uralmával szemben. Ott 9 civil
szervezet, politikai szerveződés ült le egyeztetni álláspontjaikat és végül
megállapodást kötöttek az állampárttal a békés átmenetről. Az egy politikai
szándéknyilatkozat volt, de az ellenzéki kerekasztal egy civil szerveződés volt, nem
jogi személy. Két szervezet nem írta alá ezt a megállapodást, az SZDSZ és annak fiatal
változata a FIDESZ, amely 1992-ben belépett a liberális internacionáléba. A mostani
megállapodást egy párt kötötte önmagával. A FIDESZ miniszterelnöke, a FIDESZ
közgyűlési elnökeivel, továbbá ez a megállapodás nem szándéknyilatkozat, hanem
szerződés két jogi személyiséggel rendelkező jogalany között, amelyet azok képviselői
kötöttek az egyik feltehetőleg felhatalmazással, a másik felhatalmazás nélkül. Egy
azonosság és egy különbség azonban feltétlenül van a két megállapodás között, akkor
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és most is a tárgyalópartnerek között volt Orbán Viktor, csak akkor nem írta alá a
megállapodást, most viszont aláírta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Tisztelt Közgyűlés! Így
a vitát lezárom. Viszont két mondatban valóban úgy érzem, hogy választ kell adjak a
felvetésekre.
Pasztorniczky képviselő Úr, nincs fejetetejére állítva a dolog. Pontosan úgy történt
minden, ahogy kell. Jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően, ugyanis politikai
szándéknyilatkozattal indult, kormányhatározattal folytatódott, amely megjelölte a
minisztériumok számára, hogy milyen törvény-tervezetek kell előkészíteni ahhoz,
hogy a szándékainkat elérhessük. Benyújtásra kerültek a törvény-tervezetek, a
törvény-tervezeteket az Országgyűlés meg fogja tárgyalni és nem vette le a
napirendjéről az Országgyűlés, hanem a végszavazást halasztotta el. Óriási különbség
van a kettő között, bár tudom, hogy ez nem mindig érinti Önöket, hogy a
tisztánlátásban zavarja, vagy nem zavarja.
Az MSZP hozzászólásával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egyetértünk,
majdnem mindenben, csak az értelmezésben nem. Abban egyetértünk, hogy változtatni
kell. Abban is egyetértünk, hogy úgy kell változtatnunk, hogy megoldjuk a
közszolgáltatásokat. Abban is egyetértünk, hogy fenntarthatatlan az az egészségügyi,
az a szociális, az az oktatási és az az önkormányzati rendszer, amellyel most szembe
nézünk. Pontosan mindenki tudja, ha nem akkor, ezen a szinten szerintem nem kell
magyaráznom, hogy milyen pénzügyi és gazdasági körülmények, lehetőségek vannak,
amelyek körülvesznek bennünket. Azt viszont egy kicsit erősnek tartom, és én nem
akartam visszanyúlni ide, hogy miért tartunk itt, tartanak a megyei önkormányzatok,
hogy szükség van arra, hogy pénzügyi konszolidáció lehetőségével éljenek, hogy
hogyan jutottunk el idáig és, hogy ennek kapcsán megkérdőjelezzem azt, hogy éppen
egy szocialista képviselő nevezi erkölcstelennek ezt a lépést. Tehát sokkal, sokkal több
önkritikát szeretnék kérni a szocialista frakciótól.
A frakcióvezető Úr által felolvasottakról pedig tényleg azt tudom mondani, hogy át
kell olvasni még egyszer az előterjesztést. Szó sincs arról, amit Ön mond. Én elhiszem,
hogy Önök úgy szeretnék értelmezni, hogy ez egy szerződés. Meg lett erősítve, ez nem
szerződés. Azt is, hogy kormánynak milyen formában lehet aláírni, azt is, hogy milyen
formában nem. Azt is, hogy nekem szükségem volt-e felhatalmazásra, azt is, hogy
nem. Nincsen szükségem felhatalmazásra politikai szándéknyilatkozat aláírásához,
pusztán ez történt meg tekintve, hogy semmilyen vagyont át nem adtam felhatalmazás
nélkül. Semmilyen vagyont senki át nem vett felhatalmazás nélkül. Jogszabályoknak, a
mindenkori érvényes, hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánunk eljárni. Én is,
remélem a megyei közgyűlés minden tagja, és a Magyar Köztársaság Kormánya is.
Azt gondolom, hogy ehhez többet hozzáfűzni nem lehet. Én tudom, hogy az Önök
politikai érdekei, politikai hisztéria-keltéshez fűződő érdekei azt kívánják, azt
sugallják, hogy ez valóban egy olyan megállapodás volt, hogy a megyei közgyűlés
elnöke felhatalmazás nélkül eladta a megyéjét. Tudom, hogy tudják, nem így van, de
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megértem, hogy a politikai érdekek azok ebbe az irányba terelik ezt a hajót. Köszönöm
szépen.
Az előterjesztésünkhöz egy határozat javaslat kapcsolódik kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 11 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
169/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Magyar Köztársaság Kormánya és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által kötött megállapodás, a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényjavaslat támogatása
1. A Közgyűlés rögzíti, hogy megtárgyalta a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat között a megyei fenntartású
intézmények átadásáról és a megyei önkormányzat konszolidációjáról szóló
megállapodást (a továbbiakban: megállapodás).
2. A Közgyűlés, felismerve azt, hogy a polgárok által elérhető legjobb minőségű
közszolgáltatás biztosítása és egy hatékony, európai szintű közigazgatási
szervezetrendszer megvalósítása a Kormány és a Megyei Önkormányzat közös
érdeke, e határozat mellékletét képező megállapodást, illetve a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényjavaslatot támogatja.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy jelen határozatot a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős
államtitkára, Dr. Szabó Erika Asszony részére küldje meg.
Felelős: dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
Határidő: azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
2. Napirendi pont:
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) rendelet
módosítására
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Fekete Tibor Urat köszöntöm az Önkormányzatunk könyvvizsgálóját, ennek a
napirendnek a tárgyalásánál.
A tájékoztatót természetesen minden bizottság
Egészségügyi Bizottság elnökét kérdezem.

véleményezte.

Elsőként

az

Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság mind a rendelettervezetet, mind a határozati javaslatot 12 igen és 1 nem szavazattal támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Kisebbségi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix, az Kisebbségi Bizottság elnöke:
Elnök Úr a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatót 5 igen, 2 nem és
2 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja. A rendelet-tervezetet viszont
5 igen és 4 nem ellenében elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérdezem.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. Bizottságunk megtárgyalta a rendelet-tervezetet és a határozati
javaslatot is 5 igen és 4 nem szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Oktatási és Sport Bizottság elnökét kérdezem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk mind a rendelet-tervezetet, mind
pedig a határozati javaslatot 8 igen 6 nem szavazat mellett elfogadta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. A Pénzügyi Bizottság a határozati-javaslatot és a rendelettervezetet 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke:
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Bizottságunk a határozati-javaslatot, illetve a rendelet-tervezetet 6 igen és 3 nem
szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 4 igen és 4 nem
szavazattal nem támogatta többségi szavazattal, a határozati-javaslatot 4 igen, 2 nem
és 2 tartózkodással szintén nem támogatta többségi szavazással.
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 vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és egy határozati-javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról:
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 11 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2011 (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011 (II.18.) 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 3/2011. (III.31.), 7/2011.
(V.4.), 9/2011. (V.31.), 11/2011. (VII.7.), 13/2011. (IX.28.) önkormányzati rendelettel
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módosított 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételét
Alap és vállalkozási tevékenység közötti
Elszámolások
Pénzmaradvány igénybevételét
Hitelek igénybe vehető mértékét (működési hiány)
Mindösszesen
összegben állapítja meg.

35.442.182 eFt
194.653 eFt
2.014.583 eFt
1.016.739 eFt
38.668.157 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat
megoszlását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”
2. §
Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
a Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

38.668.157 eFt-ban

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

b)

c)

A megyei intézmények működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata
(3.1. sz. melléklet részletezése szerint)
A térségi integrált szakképzési központok működési,
felhalmozási, felújítási kiadási előirányzatai
(3.4.sz. melléklet szerint)
Megyei Önkormányzati Hivatal működési,
felhalmozási, felújítási kiadásai kamat nélkül
(3.2. sz. melléklet részletezése szerint)

35.180.142 eFt

742.874 eFt

1.973.698 eFt
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d.) Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai
kiadásai (3.2. sz. melléklet részletezése szerint)

131.743 eFt

e)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása
(3.3..sz. melléklet szerint)

7.767 eFt

f)

Kölcsön nyújtás
(3.2.sz. melléklet szerint)

4.600 eFt

g)

Hitel tőketörlesztés
(3.2.sz. melléklet szerint)

54.091 eFt

h)

Működési hitelkamat
(3.2.sz. melléklet szerint)

407.844 eFt

i.) Tartalék (3.sz. melléklet szerint)

165.398 eFt

(3) 4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű
kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása,
dologi jellegű kiadások összegét, a egyéb működési kiadások összegét,
költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.1 sz, és 3.2. sz. 3.3. sz.
és 3.4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.”
(4) A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a
törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.,
3.1., 3.1.1., 3.2.,3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei
tartalmazzák.
3. §
E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 15 igen, 11 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
170/2011. (XI. 17.) határozata
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Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
3. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójára
Az előterjesztés első oldalának második bekezdésére szeretném felhívni a Tisztelt
Közgyűlés figyelmét. Sajnálatos módon elírás történt és félreérthető fogalmazás került
az előterjesztésbe. Természetesen tényadatot, vagy legalábbis merített adatot közöltek
helytelenül. Értelemszerűen a 2012. évre a hiánycél 2,5 %-os, míg a GDP
növekedésünk 1,5 %-os, ami helyesen olvasva, tehát nem 2,5 %-os növekedés és nem
1,5 %-os növekedés, ahogy itt van, itt egy szó kimaradt. Erre tekintettel kérem majd a
javaslatot véleményezni.
A javaslatunkat valamennyi bizottság véleményezte.
Az előzőhöz hasonló sorrendben elsőként a Egészségügyi Bizottság véleményét
kérdezem.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! 9 igen és 1 nem és 3 tartózkodással elfogadásra
javasoltuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Kisebbségi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Elnök úr az előterjesztést 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérdezem.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

18

Köszönöm szépen elnök úr. 5 igen és 4 nem szavazattal elfogadásra javasoljuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Oktatási és Sport Bizottság elnökét kérdezem.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk az előterjesztést 8 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a pénzügyi koncepciót 8 igen és 4 nem szavazattal elfogadta,
elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot 6 igen 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk a 2012. évi költségvetési koncepciót, illetve a
hozzácsatolt határozati javaslatot 4 igen és 2 nem és 2 tartózkodás mellett nem tudta
támogatni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni.
Frakcióvezető Úr parancsoljon.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen. Elnök úrnak szeretném megköszönni, a hivatal munkatársainak
meg még inkább, hogy esetleg korrigálta azt a bizonyos számszaki tévedést. Ennek az
előterjesztésnek ugye nem ez a legnagyobb problémája, hogy félrevezető információ
ne legyen benne. Képviselő csoportunk nevében nagy tisztelettel szeretnénk
megköszönni a hivatal munkatársainak, hogy ilyen körülmények között egyáltalán
valamit le tudtak tenni az asztalra. Gyakorlatilag a megyei önkormányzat működése
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óta ennyi információ-hiány, vagy bizonytalanság még költségvetési koncepcióban
nem volt. És látszik az egyébként a korábbi napirendeknél is, hogy folyamatosan
változnak a dolgok, az eredeti elképzelések, még akár önkormányzati hatáskörök,
feladatok tekintetében is. Úgy gondoltuk és úgy gondoljuk bizottsági véleményeknél
is, hogy a költségvetési koncepciónak – mert időre be kell terjeszteni – a közgyűlés
eleget tett és a hivatal, de úgy gondoljuk, hogy ez nem koncepció. Koncepciót ebben a
helyzetben és ebben a környezetben, amiben most tart az önkormányzat valójában
nem is lehet készíteni. Koncepcióként értelmezni sem tudjuk, s reméljük, hogy miután
ennek megfeleltünk, egy adott alkalommal, mikor már látszódik, hogy merre van a
merre, s azok is látják, és nem változtatják napról-napra, akik döntési helyzetben
vannak, akkor végre látunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzatának az új
helyzetre vonatkozóan egy koncepciót. Azt várjuk, ezt most nem tudjuk elfogadni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen frakcióvezető Úrnak hozzászólását. Több hozzászólásra jelentkezőt
nem látok, így a vitát lezárom.
Való igaz, hogy gyors változásokra van szükség, ami az országunkat illeti, s mivel a
megyei is az ország része, ehhez tudnunk kell igazodni. Ahogy az előző napirendi
pontokból is kiderült nagyon sok változás van, ami a megyei önkormányzatot
feladatában, lehetőségeiben pozitívan érinti, de költségvetés kapcsán nyilván azt nem
kell ecsetelnem, hogy miért van szükség ezekre a gyors, megfontolt és határozott
változtatásokra, amely az országunkat érinti. Szükség erre azért van, mert a szocialista
kormányzat oda vezette, navigálta az országunk hajóját, hogy fenntarthatatlanná váltak
például a megyei önkormányzatok pénzügyi lehetőségei, illetve olyan gazdasági,
pénzügyi nehézségeket okoztak, amelyek más gyors intézkedések nélkül
kivédhetetlenek. Nyilván nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni mint Olaszország,
nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, mint Görögország. A jelenlegi Nemzeti
Ügyek Kormánya által vezetett kormányzat ott tart, hogy ezekkel a változásokkal,
ezekkel a határozott és jó döntésekkel pillanatnyilag meg tudja védeni a nyugdíjak
vásárlóértékét, meg tudja védeni a nyugdíjasokat, meg tudja védeni a
közszolgáltatásokat. Nem kell attól tartania Magyarországon egyetlen nyugdíjasnak
sem, mint például Írországban, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban,
hogy 30-50 %-kal csökkennek a közszférában dolgozók bérei, hogy 30-50 %-kal
csökkennek ezek a létszámok, hogy 30 %-kal csökkennek a nyugdíjak. Itt tart ma a
fejlett Európa, és pillanatnyilag Magyarország elérte azt a nagyszerű gazdasági,
pénzügyi sikert, hogy mi nem tartunk itt, sőt. Ehhez gyors döntésekre van szükség és
igen változó környezetre van szükség. Értéssel fogadom a kritikáját természetesen, de
mint mindig a megyei önkormányzat törvényesen és a jogszabályoknak megfelelően
jár el, hogy költségvetési koncepciót készít, s remélem a jövőben is partnereim lesznek
ebben. Köszönöm szépen.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
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a közgyűlés 16 igen, 11 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
171/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciója
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja a 2012. évre
szóló költségvetési koncepciót.
A Közgyűlés a 2012. évi részletes költségvetés elkészítésére vonatkozóan - a jelen
határozat alapját képező előterjesztésben foglaltakra figyelemmel - az alábbiak
betartását rendeli el:
1. A területfejlesztési feladatok a megye vonatkozásában súlyponti szerepet
töltenek be.
2. A szakmai célok megvalósítása saját és átvett pénzeszközök felhasználásával
történhet.
3. Kiemelten kell foglalkozni a foglalkoztatással, a munkanélküliség
minimalizálásával.
4. A munkanélküliség megszüntetésének fontos feltétele az iskoláztatás, a
szakképzettség megszerzése. Ennek érdekében az önkormányzatnak egyik
fontos feladata az oktatás figyelemmel kísérése.
5. Aktív részvétel a különböző pályázati források elnyerése érdekében, melyhez a
szükséges saját forrás biztosítását pénzügyi kerettel kell elősegíteni.
6. Továbbra is nagy szerepet képvisel az egészségügy helyzete, melynek fontos
eleme az egészségügyi ellátó rendszer működésének hatékonysága
7. A megyei és regionális célokat szolgáló gazdasági, kulturális, sport törekvések
támogatása érdekében meg kell teremteni az önkormányzatokkal, kistérségi
társulásokkal és egyéb non-profit szervezetekkel való jobb együttműködés és
információáramlás lehetőségeit.
8. Meg kell teremteni a Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági fejlesztésének
naprakész nyilvántartását.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
4. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérleti díjának felülvizsgálatára

21

A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottságunk véleményezte.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal az 5
%-os bérleti díjemelést elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Ügyrendi
javaslat van, frakcióvezető úr parancsoljon.
Kormos Dénes, frakcióvezető:
Köszönöm szépen elnök Úr. Nagyon rövid az Ügyrendi javaslatom. Tudom, hogy a
pulpituson sok papírt kell tologatni és ügyelni rá, hogy az ember képben legyen
ülésvezetésnél. Arra figyeljen elnök Úr, hogy ne takarja el a monitort, mert hogyha
adott esetben még van reagálási lehetőségünk és benyomjuk a hozzászólást, akkor
szeretnénk szót kapni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Természetesen láttam az imént, hogy hozzászólásra jelentkezett, miután elhangzott a
mondat, hogy a vitát lezárom és válaszadás után erre már nincsen mód, tehát nem
eltakartam, bár valóban köszönöm az értő aggódását a sok papírt illetően. Valóban
számos dologra kell odafigyelni, amelyek lényegesen nagyobb, felelősségteljes
gondolkodást igényelnek annál, minthogy ilyen felszólalásokra is reagáljunk.
Köszönöm szépen. Tehát, mivel más hozzászólást a napirendi ponthoz nem látok, így
a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik, ennek a rendelet-tervezetnek
az elfogadásáról kérem, szíveskedjenek szavazni.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 8
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2011. (XI. 28.) önkormányzati
rendelete
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a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakások havi bérleti díja:
Városokban:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás

186.- Ft/m2
129.- Ft/m2
66.- Ft/m2
40.- Ft/m2

Községekben:
- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás

139- Ft/m2
98.- Ft/m2
50.- Ft/m2
27.- Ft/m2”
2. §

A Rendelet 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakások havi bérleti díja:
224.- Ft/m2
224.- Ft/m2
76.- Ft/m2
58.- Ft/m2”

- összkomfortos lakás
- komfortos lakás
- félkomfortos lakás
- komfort nélküli lakás
3.§
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Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
5. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosítására
A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság véleményezte.
A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Bizottságunk 8 igen és 3 nem szavazattal a rendelet-módosítást elfogadta, és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen az Ügyrendi Bizottság elnökét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk az előterjesztést és a hozzátartozó rendelettervezetet 6 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Elsőként
Kisgergely András képviselő Úr, parancsoljon.
Kisgergely András:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Már a bizottságban is föltettem a
kérdést átolvasva ezt a napirendet és nem kaptam rá kielégítő választ, hogy miért olyan
sürgős most ezt a rendelet-módosítást megtenni. Ugye szinte percekkel azelőtt, hogy
jóformán minden vagyonát a megyei közgyűlésnek át kell adni és ugye olvasva az
indoklást láttam, hogy a kisebbségi önkormányzatokat például szeretné ebbe a
vagyonátadásba bevenni a mi helyi rendeletünk. Ez is kérdéses, hogy mért olyan
nagyon fontos ez. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő Úr parancsoljon.
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Pasztorniczky István:
Köszönöm elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Ha az egyes napirendi pontban tárgyalt
megállapodást komolyan kell vegyük, márpedig komolyan kell vegyük úgy gondolom,
akkor az abban szereplő dolgokat is komolyan kell venni. Márpedig az szerepel ebben
a megállapodásban, méghozzá a 3/5-ös pontjában a konszolidációs alapelvekről, hogy
az aláírók egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál átvételénél a 2011.
szeptember 1-i állapotot veszik alapul. Egyúttal rögzítik, hogy az átadásra kerülő
vagyonelemek tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
érvényesen az átadás időpontjáig új kötelezettséget nem vállal, azokat el nem
idegeníti, meg nem terheli. Ennek ellenére Önök most módosítani akarják a
vagyonrendeletet csak ezért, hogy mentsék a menthetőt. Hát ne mentsék. Vállalják a
megállapodásnak a következményeit. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Nyilván adok választ a
vita lezárása után.
Tehát előszöris talán ennél ékesebb bizonyítéka nincs is annak, hogy amiről Ön
ismételten azt mondja, hogy komolyan veendő megállapodás az egy politikai
szándéknyilatkozat. Hiszen, ha én ezt úgy venném, (aki aláírta) mint egy komolyan
veendő megállapodást, akkor ezt most nem tenném. Ugye? Tehát köszönöm a
hozzászólását, önmagát cáfolja. Nem mentem a menthetőt. Állami vagyon van. Mi az
állami vagyonban hiszünk. Remélem Ön is támogatja a Magyar Állam és a Magyar
Nemzet vagyonának megőrzését. Onnan ki semmit nem kívánunk menteni, sőt azt
erősíteni kívánjuk.
Kisgergely képviselő Úrnak pedig csak egyet tudok válaszolni. Én tudom, hogy Ön
szeretné kirekeszteni a kisebbségi önkormányzatokat. Mi nem szeretnénk kirekeszteni
egy ilyen lehetőségből. Pusztán ez az indoka annak, hogy módosítjuk, tehát nyilván
ilyen filozófiai különbség van kettőnk között. Az pedig, hogy miért sürgős? Nem
sürgős. Már talán egy éve meg van ez a vagyonrendelet, tehát éppen ideje volt egy
ilyen típusú felülvizsgálatnak. Köszönöm szépen.
A napirendünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 7 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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17/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló
20/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 1. § (6) bekezdés b) pontjában, 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 80. § (1)
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 108. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 15 §
(1) bekezdés b) ontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vállalkozói
vagyona tulajdonjogának térítésmentesen vagy a vagyon értékétől alacsonyabb, de
maximum a nyilvántartási érték 50 %-ára mérsékelt összegben megállapított értéken
történő átruházása, mely kivételesen indokolt esetben és közérdekből történhet,
kizárólag önkormányzatok részére”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott
közcélú adományokról, és azok felhasználásáról szóló 14/2010. (IX. 21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és a Megyei Önkormányzat
által őrzött közcélú adományok maradéktalan szétosztására
Előterjesztői módosításként a határozati javaslat 2. pontját illetően, a végrehajtásért a
Közgyűlés Elnöke és a Közgyűlés Főjegyzője egyaránt felelős.
A javaslatot véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérdezem az elnököt.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk még az eredeti határozati javaslatot látta,
tárgyalta meg. Ennek eredményeként a rendelet hatályon kívül helyezését 11 igen
egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
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 vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati-javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a kapcsolódó
elfogadásáról, a szóban előterjesztett módosítással együtt:

határozati-javaslat

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az előterjesztői
módosítással együtt meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
172/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által őrzött közcélú
adományok maradéktalan szétosztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által őrzött
közcélú adományok maradéktalan szétosztásáról szóló javaslatot és a következő
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010.
május-június hónapban bekövetkezett árvíz által okozott katasztrófa sújtotta
települések részére felajánlott adományok felhasználására, szétosztására
megalkotott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott
közcélú adományokról, és azok felhasználásáról szóló 14/2010. (IX.21.)
önkormányzati rendelete célját beteljesítette, hatályában való további
fenntartása - újabb kérelmek hiányában - a megmaradt adományok
maradéktalan szétosztása érdekében célszerűtlen.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az adományok további sorsának
rendezésében közreműködő civil szervezet kijelölésére.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: értelem szerint
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról:
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott közcélú
adományokról, és azok felhasználásáról szóló
14/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 71. §
(2) bekezdés foglalt felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat részére juttatott közérdekű adományokról, és azok felhasználásáról a
következőket rendeli el:
1. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részére juttatott
közcélú adományokról, és azok felhasználásáról szóló 14/2010. (IX. 21.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
7. Napirendi pont:
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Javaslat a „Kissikátor Fejlesztéséért” Közalapítvány támogatására
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.
Előterjesztésünkhöz egy határozat javaslat kapcsolódik, kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
173/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a „Kissikátor Fejlesztéséért” Közalapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Kissikátor
Fejlesztéséért” Közalapítvány támogatásáról szóló javaslatot és - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában
foglaltakra - a következő döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a „Kissikátor Fejlesztéséért” Közalapítvány (3627. Kissikátor,
Szabadság út 2.) részére 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást biztosít,
melyet kizárólag a 8. Kissikátori Gombafesztivál és Falunap finanszírozására
fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 3.2.1. mellékletében az Önkormányzat egyéb feladatainak 7. sorában
meghatározott összeg terhére biztosítja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke a megállapodás megkötéséért
Határidő: azonnal

2.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztályát a megállapodás
előkészítésére, a támogatás összegének átutalására, a támogatás felhasználásának
ellenőrzésére, valamint a támogatással történő elszámolással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző
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Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály
vezetője
Határidő: értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
8. Napirendi pont:
Javaslat a Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány támogatására
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.
Előterjesztésünkhöz egy határozat javaslat kapcsolódik, kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
174/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Rákóczi Szövetség
Rákóczi Földjén Alapítvány támogatásáról szóló javaslatot és - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontjában
foglaltakra - a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány (3530 Miskolc,
Rákóczi út 12.) részére 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást
biztosít, melyet kizárólag a középiskolai tanulmányi tábor finanszírozására
fordíthat. A támogatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3.2.1.
mellékletében az Önkormányzat egyéb feladatainak 7. sorában meghatározott
összeg – a Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret terhére biztosítja.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke a megállapodás megkötéséért

30

Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztályát a
megállapodás előkészítésére, a támogatás összegének átutalására, a támogatás
felhasználásának ellenőrzésére, valamint a támogatással történő elszámolással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző
Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály
vezetője
Határidő: értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
9. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítására

Szociális-

és

A javaslatot a Szociális és Gyermekvédelmi, valamint Ügyrendi Bizottságok
véleményezték. Kérem az elnököket, ismertessék véleményüket.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke:
Bizottságunk egyhangúlag 9 igennel a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk 8 igen egybehangzó szavazattal támogatta a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy határozat javaslat kapcsolódik kérem szíveskedjenek szavazni
a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
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szabályai szerint
határozatot:

meghozta

az alábbi

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
175/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítása

Szociális-

és

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának
módosításáról szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.) alapító
okiratának 6.2. pontját a „Szociális szakellátás” alcímnél a következő
szakfeladat számokkal egészíti ki:
„856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés”
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okirat módosítása miatt a
törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg,
jelen határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az érintett költségvetési szerv és a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelős: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az Oktatási Hivatal részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

4. A Közgyűlés felhívja az érintett költségvetési szerv vezetőjét, hogy a változást
az intézmény működési dokumentumaiban vezesse át.
Felelős: Fodorné Nagy Katalin, megbízott intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
10. Napirendi pont:
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Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyzetéről, Javaslat a 2012. évi
közszolgáltatási díjakra
Előterjesztőként köszönthetjük körünkben Cziáky Zoltán Urat, a BORSODKOMM
Kft. ügyvezető igazgatóját felkérem, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
beszámolót. A hozzászóláshoz SZMSZ szerint 5 perc van.
Cziáky Zoltán a BORSODKOMM Kft. ügyvezető igazgatója:
Köszönöm a szót elnök Úr. Köszöntöm a közgyűlés résztvevőit. Igyekszem az 5 perc
helyett 2-ben is elmondani a legfontosabb dolgainkat, tudnivalókat, tevékenységünkről
s ez évi tapasztalatainkról. A beszámolónkban én azt gondolom, hogy mindent
részletesen leírtunk és az Önök tudomására hoztunk. Amit kiemelni szeretnék, 2012ben úgy gondoljuk, hogy nagyon erősen koncentrálnunk kell a tüzelőberendezések
cseréjére, szakvéleményezésére, mert azt tapasztaljuk, hogy ezen a területen komoly
elmaradások vannak. Nagyon sok helyen, nagyon sok készülék rendkívül elhanyagolt
állapotban van, megérettek a cserére. Tudjuk, hogy ezek nem olcsó és nem egyszerű
dolgok. Azt látjuk, hogy aki mégis ennek nekivág, az sok esetben sajnos a kéményét
nem igazítja az új korszerű berendezésekhez, illetve azt látjuk, tapasztalják a
kéményseprő kollégáim, hogy sok helyen ezeket a készülékcseréket be sem jelentik és
üzemeltetnek úgy készüléket, hogy az saját magukra, vagy éppen családjukra
veszélyes lehet. Erre adminisztratív eszközökkel próbálunk majd a következő évben
reagálni. A gázszolgáltatókat, a gázszerelőket próbáljuk megkeresni, illetve az ő
szakmai szervezetükkel való kapcsolatfelvétel után próbáljuk ezt az ügyet
mindenképpen pozitív irányba terelni. Gazdálkodásunk ebben az évben is stabil volt
annak ellenére, hogy a kinnlevőségeink a 2010-es 24,9 millióról 40 millió forint fölé
emelkedtek. Dolgozunk ezen, hogy ezt olyan mértékben tartsuk kordában, hogy a
működésünket ne veszélyeztesse. Mindenféle nehézségünk ellenére 2012-re két
felajánlással élt társaságunk. Az egyik tulajdonképpen megismétlése a korábbi
felajánlásunknak, miszerint önkormányzati intézményeknél próbálunk hatásfok és
emisszió méréssel tapasztalatokat szerezni, illetve adatokat gyűjteni ezeknek a
készülékeknek állapotáról, hatékonyságáról és javaslatokat tenni rá. A másik
felajánlásunk pedig arról szól, hogy az ellátási területünkön 900 ingatlan esetében
díjmentesen végeznénk 2012-ben a kéményseprőipari közszolgáltatást. Amennyiben a
közgyűlés ezt jóváhagyja, akkor az önkormányzatokkal fölvéve a kapcsolatot cím,
szám arányosan minden településről bekérünk annyi címet, illetve azokat a címeket,
ahol anyagilag hátrányos helyzetű emberek élnek és ezzel is próbálunk segíteni, hogy
a kéményseprőipari közszolgáltatás terhe legalább ne nyomja az ő költségvetésüket.
Díjemelésről még egy gondolat. A nettó árainkon 2,5 %-kal kívánunk emelni. Ehhez
jönne hozzá 2012-től az ÁFA 2 %-os emelése. Ez azt jelenti, hogy éves szinten a
bruttó díjak 4,2 %-kal emelkednének körülbelül, ez egy kéményre vetítve éves szinten
bruttó 80 Ft-ot jelentene. Köszönöm szépen és állok rendelkezésükre.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen a 3 perces kiegészítését.

33

A beszámolót a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság véleményezte, kérdezem az elnökét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk hétfő délután tárgyalta a
beszámolót. Igazgató Úrnak köszönjük szépen egy színvonalas beszámolót hallottunk.
Tavaly is ugyanilyen módon teljesítette az ő feladatát. Hosszasan megvitattuk a tárgyi
napirendi pontot. Igazgató Úr válaszolt a felmerült kérdésekre és ezek után pedig 13
egyhangú igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasoljuk a közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Egy
hozzászólásra jelentkezőt látok, Bíró László képviselő Úr parancsoljon.
Bíró László, képviselő:
Köszönöm szépen elnök Úr. Színvonalas volt a beszámoló. Pusztán egyetlen kérdésem
van az elhangzott két felajánlásra vonatkozóan. Kérdeznénk azt, hogy miért nem
sikerült az adatokat a megyei önkormányzatnak rendelkezésre bocsátani, hogy a
felajánlásnak már az első alkalommal eleget tudjunk tenni. Ennyi lenne a kérdésem.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Vécsi képviselő úr.
Vécsi István, képviselő:
Köszönöm szépen elnök Úr. Véleményt most meg lehet fogalmazni, vagy azzal várjak
még?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Hogyne, persze.
Vécsi István, képviselő:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt időszakban
megtanulhattuk azt, hogy Európa tőlünk tanul. Azt is láthattuk az előző napirendi
pontokban, hogy a megye új szerepet kap. A 12 milliárd forintos tartozással szemben,
odaadunk majd 20 milliárd vagyont. Ezt vidéken uzsorának szokták hívni. Van egy
olyan koncepciónk jövő évre, ami sikertörténet. Én nagyon örülök annak, hogy szóba
jött ismét és más is látja a Foglalkoztatási Bizottságnak a jelentőségét. Azt is
megtudhattuk és annak is nagyon örülök, hogy nem kell félni a nyugdíjasoknak, a
diákoknak, a köztisztviselőknek, tehát senkinek nem kell félni. Irigyel bennünket
Európa népe. A valóság az, hogy én még ilyen szegénységet nem láttam vidéken,
Magyarországon, mint amilyen most van. Sokan éheznek, sokan nem tudják fizetni a
számlákat, nem jutott nekik elég munkahely abból, ami van, tehát nagy a szegénység.
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Én ezért javasolnám és én is elfogadom azt, hogy a beszámoló amit kaptunk igazgató
Úrtól az egy rendkívül körültekintő és megfogalmazza a reális helyzetet.
Megfogalmazta azt is, hogy nagyon sok a kinntlévőség, azt is, hogy ez az emelés ez
nem egy nagy összeg. Én azt javasolnám, hogy ne értsen az önkormányzat egyet ezzel
a 2,5 %-os emeléssel. Ez is pénz. Nagyon sokan még ezt sem tudják kifizetni.
Javaslom, hogy ne fogadjuk el, a beszámolót igen, de a díjemelést nem. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen képviselő Úr. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát
lezárom és felkérem ügyvezető urat, hogy ha gondolja, adjon választ a felvetésekre,
hozzászólásokra.
Cziáky Zoltán:
Köszönöm szépen a szót, bár azt gondolom, hogy sem az első, sem a második
felvetésre érdemben nem fogok tudni Önnek válaszolni.
Az első fölvetéssel kapcsolatban elindítottunk egy adatkérő levelet, én bízom abban,
hogy ha 2011-ben nem, 2012-ben az intézmények listáját megkapjuk. Most ugye lesz
egy jelentős változás, szűkül azoknak az intézményeknek a köre, amelyek a megyei
önkormányzat kezelésében maradnak. Nyilván ennél a kisebb intézményszámnál is
ezeket a vizsgálatokat el tudjuk és el kívánjuk végezni, amennyiben lehetőséget
kapunk.
A másik felvetésre, hogy árat hogyan változtasson az önkormányzat. Az önkormányzat
az ármegállapító szerv, mi ezzel tisztában vagyunk, mi elfogadjuk bármilyen döntését
az önkormányzatnak, s alkalmazzuk a következő évben. Azonban ahogy a beszámoló
díjemelés indoklás részében olvasható is maga az a 2,5 %, amit mi beterjesztettünk
önmagában a költségnövekedésünket sem fogja fedezni. Olvasható az anyagban, hogy
kb. 10 millió forint költség növekedéssel számolunk, amellyel szemben az áremelés,
illetve a kéményszámok valószínűsíthető növekedési változása mindösszesen 5,5
millió
forint árbevétel növekedést eredményezhet. Már itt a társaságunk
tulajdonképpen a költségnövekedését nem tudja fedezni az árak emelkedéséből,
ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a társaságunk működőképességét, a társaságunk
szakmai és tárgyi eszköz biztonságát valamilyen formában támogatni kell. Én azt
gondolom, hogy az a 80 Ft, amivel egy kéménynek az éves díja emelkedik, nem
akarok én itt profán lenni, de az kb. 4 darab zsömlének az ára, hogyha valakinek pedig
két kéménye van, akkor pedig 6 darab zsömlének az ára. Lehet bármennyire rossz a
gazdasági helyzet, lehetnek bármennyire nehéz helyzetben az emberek, én azt
gondolom, hogy ezt ki tudják fizetni, főleg azért, mert éves díjról van szó. Önök itt
néhány napirenddel korábban önkormányzati bérlakások 5 %-os emelését fogadták el,
majdnem egyhangúlag, ami havi díj és azt gondolom, hogy nagyságrendben is
legalább egyel nagyobb, mint a kéményseprés éves díja. Én azt gondolom, hogy talán
ennyit szeretnék erre reagálni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen a választ.
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A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlési tagokat,
hogy szavazzunk a beszámoló tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal
a beszámolót tudomásul vette.
Ügyvezető igazgató Úrnak megköszönjük a beszámoló kiegészítését és válaszát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
11. Napirendi pont:
Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának
megállapítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság véleményezte. Elnök ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 12 egyhangú igen
szavazattal a 4,16 %-os emelést elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik, szíveskedjenek szavazni a
rendelet-tervezetünk elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
rendeletet:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
4/1996. (III. 29) Kgy. számú rendelet módosításáról
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995. évi XLII. törvény 1. §
(1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, valamint a 2. § f.) pontjában és a
4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996. (III. 29.) Kgy. számú
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A 2012. évre hatályos díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
2. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen ügyvezető igazgató Úrnak.
12. Napirendi pont:
Tájékoztatás a LEADER program működésének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
tapasztalatairól
Előterjesztőként köszöntöm Koleszár Gábor urat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetőjét és kérdezem
kirendeltség vezető Urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót.
Parancsoljon. Tájékoztatom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint 5
perc áll rendelkezésére a kiegészítésre.
Koleszár Gábor:
Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Nagyon rövid leszek, csak egy rövid
aktualitással szeretném kiegészíteni az anyagunkat. Utaltunk rá és a bizottsági ülésen
is szóba került, hogy a Leader program második fordulója kiírásai a napokban, 15-én
zárult le és a közgyűlés tagjai részéről is, polgármesterek részéről is még aznap este is
többükkel beszéltem telefonon, hogy hol tart ez a beadási folyamat, mert első ízben a
LEADER esetében elektronikusan kellett beadni a kérelmeket, s a kérelmek
beadásánál volt olyan időszak, amikor leállt a rendszer, illetve lassabban dolgozott a
rendszer az elmúlt időszakhoz képest. Éjfélig lehetett beadni a kérelmeket és sokan
panaszkodtak, hogy nem tudják rendesen feltölteni az anyagokat és mi a helyzet

37

ilyenkor. Ebben az időszakban, az esti órákban is még V. Németh Zsolt államtitkár Úr
és a hivatal elnöke Palkovics Péter Úr is folyamatosan a hivatalban és a
minisztériumban is egyeztettek, illetve mi is a munkatársaink is. Annak ellenére volt
ez a probléma, hogy a hivatal egy hosszított ügyfélszolgálatot tartott az adott napon,
illetve különféle informatikai rendszerekkel próbálták gyorsítani a rendszert, mégis
nem nagyon bírtak a beérkező kérelmekkel. Ha megengednék nekem, bár biztos, hogy
ezt fogják látni tökéletesen elindult a kérelmek beadása, a diagramm azt mutatná,hogy
szeptembertől napi 150 kérelem érkezett be és ez a kérelemszám az utolsó napra, tehát
15-ére 5500-ra emelkedett. Végülis ez jelentette a problémát, magyar szokás szerint az
utolsó pillanatban próbálta mindenki feltölteni a maga pályázati anyagát. Annak
ellenére, mint a bizottsági ülésen is beszéltük már egyszer, hogy a minisztérium az
ügyfelek részére pozitívan tett egy kedvezményt, mert meghosszabbította a beadási
határidőt, mert a LEADER szervezetek kérték, mivel már említettem elektronikus a
beadás. Különféle problémák merültek fel, ezért már az államtitkár, mint az irányító
hatóság vezetője hozzájárult egy megtoldott beadási határidőhöz. Azt tudom
elmondani, de lehet ez már viszonylag ismertté vált a tegnapi nap folyamán, az
irányító hatáság vezetője, államtitkár Úr kiadott egy közleményt, amiben ismét az
ügyfelek érdekét nézve meghosszabbította a beadási határidőt. Jelen pillanatban nem
lehet még beadni, viszont a rendeletet kell hozzá módosítani. A rendelet módosítása,
ha megtörténik, hatályba lépéstől számítottan 7 nap fog továbbra is rendelkezésre állni,
hogy beadhassák, vagy be tudják fejezni a már megindított kérelembenyújtást.
A másik rövid kiegészítésem már végül is egy kérdés és észrevétel lenne. Közgyűlési
tag, Aros János úr küldött nekünk egy írásos észrevételt az anyaggal kapcsolatosan,
ezekre szeretnék egy kicsit reagálni. Teljesen jogos volt az észrevétel, hogy a
LEADER szervezeteknek, vagy a HACS-oknak a munkáját nemcsak a négyes
tengelyre vetítve lehet értelmezni. Ez a négyes tengely, az új magyarországi, illetve az
EMVA programnak a négyes tengelye, amely maga a Leader, hanem a hármas
tengely, ami vidékfejlesztési feladatokat is ellát, mert a HACS-ok ott is
bekapcsolódtak a feladatba. Az anyagba röviden erre kitértünk, viszont mivel a
tájékoztató kimondottan a LEADER -ekre vonatkozott, a LEADER tapasztalatokra,
ezért minimálisan tértünk ki a harmadik tengelyre vonatkozó tapasztalatokra.
A másik kérése, vagy észrevétele, ami érkezett, hogy a HACS-oknál mikor a
tapasztalatainkat elmondtuk viszonylag tényleg általánosan jeleztük, hogy milyen
problémák merültek fel, milyen negatív tapasztalataik voltak, nem lebontva a 7 megyei
LEADER szervezetre. Nekünk igazán erre nincs is jogosítványunk. Hisz maga a
LEADER szervezetek munkáját mi csak 40 %-ban,- már az MVH-t értem ezalatt -,
látjuk és értékeljük. Az irányító hatóság, tehát maga a minisztérium, értékeli az ő
munkájukat 60 %-ban. Tehát ezt valahogy egységesen lehetett volna megadni, erre
pedig az anyag nem tudott kiterjedni. Lenne egy pontosítás, amely a 6. oldalhoz
kapcsolódna, ott úgy szerepeltettük, hogy a LEADER szervezeteknél képviseletre
jogosult személyek, mindegyik LEADER szervezetnél megadtuk, hogy ki az a
személy, ez félrevezető lehet, így van, tehát pontosítunk, mert hivatalosan a
képviseletre jogosult személy mindenhol az elnök. Az elnökök neve az adott HACSnak, vagy akciószervezetnek a honlapján megtalálható. Minálunk viszont az MVH felé
képviseleti joggal a munkaszervezetek vezetői járnak el, tehát nem írtuk oda, hogy ő
az elnök, tehát idézőjelben nem voltunk félrevezetők, de nem is voltunk teljesen
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precízek, pontosak. Tehát most pontosítanám, hogy ott mi a munkaszervezetek
vezetőit soroltuk fel. Ők azért lehetnek fontosabbak is Önök számára, mert az adott
feladatokat ők koordinálják, tehát bármilyen tanácsban velük egyszerűbb és fontosabb
felvenni a kapcsolatot. Elnézést, hogy túlléptem az időkeretemet, és ha van kérdés,
még válaszolok. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. A tájékoztatónkat a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte. Kérdezem az
elnököt.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk második leghosszabban
tárgyalt napirendi pontja volt a Leader programnak a működése, aminek eredményként
Koleszár Úr tételesen válaszolt a feltett kérdésekre, ennek eredménye pedig az lett,
hogy ugyan határozati javaslat nincs, de 13 egyhangú igen szavazattal bizottságunk
tudomásul vette a tájékoztatót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Elsőként Csabai képviselő úr,
parancsoljon.
Csabai Gyula, képviselő:
Köszönöm a szót elnök Úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Kirendeltség-vezető Úr! Ahogyan is elmondta aktuális a napirend, hiszen éppen ezen a
héten volt ezeknek a pályázatoknak a beadási határideje és bizony-bizony elmondta itt
a rendszer gyermekbetegségeit is. Amit talán előre is lehetett sejteni és talán azt is,
hogy ahogy Ön említette – jó magyar szokás szerint – az utolsó pillanatban igyekeztek
nagyon sokan beadni a pályázataikat. Én azt gondolom mindenképpen üdvözlendő az,
hogy az irányító hatóság ilyen gyorsan reagált erre a problémára és lehetőséget biztosít
majd azoknak a pályázóknak, akiknek sikerült a pályázatát benyújtani arra, hogy akár
véglegesítsék, akár benyújtsák a pályázataikat. Az anyaggal kapcsolatban azonban
lenne néhány észrevételem, ugyan Ön is kitért arra, hogy néhány pontatlanság szerepel
az anyagban, és arra is kitért, hogy ezek a megállapítások nincsenek lebontva
akciócsoportokra, viszont éppen ezért lenne néhány megjegyzésem azzal kapcsolatban,
hogyha lehet, akkor ne általánosítsunk és, hogy mire is gondolok, máris mondom. Az
anyagban olvasható, hogy negatív tapasztalatokat egyrészt a pályázati folyamatok
időtartama kapcsán szerezhetünk, a projekt ötletek gyűjtésétől kezdődően a pályázat
kiírásán és a beérkező pályázatok elbírálásánál, a határozatok meghozataláig az
indokoltnál több idő telt el. Én azt gondolom, hogy a határidőket, sőt nem én
gondolom, hiszen ez így van, a határidőket központilag az irányító hatóság határozza
meg, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal együttműködve. Ezeket a HACSok minden esetben betartották, az elhúzódó döntéshozatali, én azt gondolom, hogy a
központilag kialakított rendszer „ hozzászólás befejezési idejére jelzés” - egy picit
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hosszabb leszek elnök úr, befejezhetem-e? – velejárója ugyanakkor a projekt ötletek
gyűjtésétől a pályázatok elbírálásáig eltelt idő nem feltétlenül csak negatívumot
jelenthet, hanem alapos előkészítést is.
Szintén olvasható, hogy a HACS-ok által ügyintézett kérelmek felülvizsgálata során
megállapításra került az is, hogy a helyi akciócsoportok zöménél gyenge a szakmai
teljesítmény, egyes pályázatok „hozzászólás befejezési idejére jelzés” ügyintézése
nehézségeket okozott számukra. Én azt gondolom, hogy egy országos lefedettséget,
közérdeket szolgáló hálózat esetében rendkívül káros a fentihez általánosító maszatoló
kijelentés megtétele, hiszen több akciócsoport is bizonyítottan és ellenőrizhetően
kiemelkedően szakmai teljesítményt nyújtott az elmúlt évek során. Az ügyintézésre
váró pályázatokat minimális hibaszázalékkal, pontosan, határidőre ügyintézte.
„hozzászólás befejezési idejére jelzés” Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Egy ügyrendi javaslatunk van. Parancsoljon képviselő Asszony.
Szegedi Judit Katalin, képviselő:
Elnézés kérek nem is olyan régen a JOBBIK frakcióvezetőjét lecsengette elnök Úr és
nem kaptuk meg a plusz egy percet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Lehet, hogy így van. Egyenlő mércét kíván a JOBBIK. Változik a világ. A JOBBIK
képviselője következik Bíró László képviselő Úr. Parancsoljon.
Bíró László képviselő:
Köszönöm szépen elnök Úr. Én egy megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni. A
megye működésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás, amit Öntől megkaptunk elég
rendesen, az én véleményem szerint hasonlít a HACS-ok működéséhez, mint láthatjuk
ott is egyfajta helyi, vidékfejlesztési stratégián dolgoznak. Én azt javaslom, hogy az
első időszakban az MVH által, illetve a LEADER-ek és a HACS-ok által begyűjtött
tapasztalatok alapján valamit azért próbálnánk egyeztetni velük. Az én meglátásom
szerint hasonló jellegű lesz végülis, mint a LEADER -ek működése. Ott helyi
vidékfejlesztési stratégiákról beszélünk. Itt ugye hasonló jellegű dolgokról fogunk
beszélni. Én javaslok egy ilyen egyeztetést, hogy mik voltak itt a gyakorlati
tapasztalatok. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Egyébként jogszabály
fogja rendezni ezeket a kapcsolatokat. Természetesen nemhogy együttműködési
lehetőség, hanem kötelezettség lesz ebben a kérdésben. Viszont a vitát lezárom és
fölkérem a kirendeltség-vezető Urat, hogy adjon választ a felvetésekre.
Koleszár Gábor:
Köszönöm szépen. A feldolgozási határidővel, tehát az első kérdéssel kapcsolatban
gyorsan megpróbálok válaszolni. Én úgy érzem képviselő Úrnak részben van igaza,
mert a feldolgozási határidőt természetesen a minisztérium határozta meg. Viszont,
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mintavételes ellenőrzés, tehát a HACS-ok úgy működnek, hogy önállóan bírálták el a
pályázatokat és az MVH-nak van egy olyan szerepköre, hogy ezeket a bírálatokat
mintavételek során ellenőrzi és ugye itt van egy olyan eljárás, hogy 10 %-os
mintavételt ha 100 %-nak tekint utána a hivatal, abban valamilyen százalékos
mértékben túlzott hibákat tapasztal a feldolgozás során, újabb mintát kell emelni és ez
a folyamat, most megint elnézést, hogy általánosítani fogok egyes HACS-oknál nem
volt tényleg annyira problémás, viszont több HACS-nál olyan szintig jutottak el az
ellenőrzésben a kirendeltségek, nemcsak a miénk, hanem az ország többi
kirendeltsége, hogy 100 %-os mértékben kellett ellenőrizni a HACS-ok által
feldolgozott kérelmeket. Tehát ez előre nem vetített esemény volt, illetve ez a
folyamatos ellenőrzési időszak hosszabbította meg, egyrészt vagy jelentősebben a
bírálati időszakot. Ez kapcsolódik ahhoz is, hogy szakmai problémák, természetesen
nem mindenhol és én úgy érzem, hogy a mi megyénkben található 7 HACS-nál ezek a
problémák, amiket említettünk és azért is próbáltuk úgy írni, hogy országos
problémák, hisz ennek a problémahalmaznak a hatására került a HACS eljárás, illetve
a második kiírás módosítására sor. De nálunk, visszatérve a megyére kevésbé
jelentkeztek, tehát itt a mi szervezeteink, vagy a hozzánk tartozó szervezetek
viszonylag pozitívabban működtek, mint az országosan találhatók. Talán ezt jelzi az is,
hogy kitértünk az egyesületi formára. Nálunk eleve hétből öt egyesületi formában volt,
kettő kft-ben, tehát nem próbálták ezt a formát is valamilyen szintre kijátszani.
Akciócsoport-váltásra, elnökváltásra megyénkben nem is került sor. A tisztújításokon
a legtöbb HACS-nál meg tudják őrizni a korábbi vezetőket. Ez számomra is azt jelzi,
hogy ott különösebb probléma, az adott térségben nem lehet, hisz akkor ezek
változásra kerülnének. Régiónkban egyetlenegy ilyen elnökségi váltásra került sor.
Az együttműködésre vonatkozó felvetésre: valószínűleg jogszabályok is
leszabályozzák, de bármilyen módon, ha a megyei önkormányzat felkérne minket,
szívesen segítünk a munkában. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy a tájékoztató tudomásul vételéről szavazzunk.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 24 igen, 0 nem és 3
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Koleszár Gábor Úrnak pedig köszönöm a kiegészítést.
13. Napirendi pont:
Beszámoló
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
érvényesüléséről a véleményezési eljárásokban

Területrendezési

Tervének
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A beszámolót a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottsága
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatot bizottságunk 11
egyhangú igen szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
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 vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
176/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének
érvényesüléséről a véleményezési eljárásokban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének érvényesüléséről a véleményezési
eljárásokban címmel készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének
érvényesüléséről a véleményezési eljárásokban címmel készült beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

14. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi
belső ellenőrzési tervére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:

42

Előterjesztőként Dr. Kovács János Főjegyző Úr, felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a javaslatát. Nem tartja szükségesnek. Köszönjük
szépen. A javaslatot a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság véleményezték. Felkérem elnök Urakat, ismertessék bizottságok
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 8 igen és 3 tartózkodással a tervet elfogadta. A
tartózkodás nem a tervet minősítette, hanem azt a rendszert, amin az első napirendi
ponton már beszéltünk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökét kérdezem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót elnök Úr. Bizottságunk is hasonlóan kapcsolódva az első
napirendhez ezért alakította ki a végleges álláspontját. Az előterjesztés 4 igen és 4
tartózkodás mellett nem kapta meg a többségi támogatást.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Kisgergely
képviselő Úr parancsoljon.
Kisgergely András, képviselő:
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságban is
elmondtam, hogy nem irigylem a főjegyző Urat és a belső ellenőrzést vezető Asszonyt,
hiszen nem könnyű egy ilyen komolynak látszó Ellenőrzési Tervet készíteni ebben a
helyzetben, amikor még szinte fogalma sincs a közgyűlésnek arról, hogy mik lesznek a
jövő évi feladatai és a közgyűlés hivatala valószínűleg minimálisra fog zsugorodni.
Idéznék néhány mondatot az előterjesztésből: „a belső ellenőrzési vezető összhangban
a stratégiai tervvel összeállította a hivatal tárgyévet követő évre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét. Milyen stratégiáról van itt szó, amikor december 20-án lesz
benyújtva az új típusú megyéről szóló törvényjavaslat, illetve az ellenőrzési terv az
átadás és átszervezések miatt az intézmények ellenőrzését már nem tartalmazza, akkor
mit tartalmaz? A hivatalnak a 2012-es évben rendelkezésre álló ellenőri kapacitása a
tervkészítés időpontjában még nem ismert. Akkor hogyan és mi alapján terveztek? A
2012. évi Ellenőrzési Terv már kizárólag csak a hivatal ellenőrzési tevékenységére
terjed ki. Hát akkor már Önök tudják, hogy milyen lesz a hivatalunk, mert mi még nem
tudjuk. Nem folytatom, mert látható, hogy Önök igyekeztek megfelelni egy előre
ismeretlen feladatnak és ez méltányolandó. Mondom én a hivatal dolgozóinak és
javaslom, egyben, hogy vegyük bele a határozatba, hogy jövő évi első ülésünkön,
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amikor már ismertek lesznek a feladatok és feltételek hozzuk be vissza, hozzuk be újra
a közgyűlés elé ezt a tervet és majd szabjuk újra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen. Pasztorniczy képviselő Úr parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő:
Köszönöm elnök Úr. Ebben az anyagban szerepel egy olyan mondat, hogy az
Ellenőrzési Csoport a hivatal főosztályaitól és a közgyűlés frakció vezetőitől
ellenőrzési témajavaslatokat és információkat kért. Én megkérdeztem a
frakcióvezetőnket, tőle nem kértek ilyen javaslatokat. Nekem viszont lenne javaslatom
a témakör kibővítésére. Méghozzá az elektronikus információ szabadságról szóló
törvény alapján történő ellenőrzésre, illetőleg a 2009. évi CXXII-es törvény a
köztulajdonban lévő gazdasági társaságnak a takarékosabb működéséről szóló törvény
alapján történő ellenőrzésre.
Az elektronikus információ szabadsággal kapcsolatban néhány dolgot, amit én az
egyebekben akartam elmondani, de elmondom most a közgyűlés honlapjának a
hiányosságait például. A www.baz.hu honlapon, annak a megyei közgyűlés című
menüjében, a rendeletek, határozatok almenüben május 30-ai ülés határozatai
szerepelnek utolsóként. Úgyszintén a jegyzőkönyvek almenüben szintén a május 30-ai
jegyzőkönyv az utolsó volt, azóta volt három közgyűlési ülés. A gazdasági program
almenüben még az előző közgyűlésnek a gazdasági programja látható, holott április
28-án elolvastuk a megyei közgyűlés középtávú gazdasági programját. Költségvetés és
beszámoló almenüben nem található a 2010. évi beszámoló, sem a 2011. évi
költségvetés. A tárgyalt napirendben szintén a májusi az utolsó, ami letölthető és a
közlöny szintén a májusi az utolsó, ami elolvasható. Tehát ilyen dolgokat a belső
ellenőrzésnek észre kéne venni és javaslom, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektessenek.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen képviselő úr. Frakcióvezető Úr parancsoljon.
Török Dezső, frakcióvezető:
Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Nekem is számtalan javaslatom lenne a
JOBBIK frakció részére. Leginkább az, hogy el kellene olvasni az előterjesztést.
Amikor az előterjesztés arról szól, hogy rendeletet módosítunk, akkor ne beszéljünk
arról, hogy vagyont adunk át. Amikor az előterjesztés arról szól, hogy a 2012. évi
Ellenőrzési Terv már csak a hivatali ellenőrzést tartalmazza, miért gondolják úgy,
hogy a főjegyző Úr nem ismeri a saját hivatalát? Ez a terv erről szól, minden le van
benne írva, nem kell mást kitalálni, jó? Legyenek szívesek erre figyelni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Én
fölkérném az előterjesztő főjegyző urat amennyiben szükségesnek tartja a válaszadást.
Dr. Kovács János, főjegyző:
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Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, hogy nagyon rövid leszek. Én
azt szeretném kérni a Tisztelt Közgyűléstől, hogy azt értsük meg, hogy természetesen
a hivatal számára kirajzolódik a jövő évi feladat és egyébként pedig ismerve az elmúlt
évek tapasztalati adatait, mindig úgy működött az Ellenőrzési Tervünk és majdan a
végrehajtás, hogy nagyfokú flexibilitást kívánt. Pasztorniczky képviselő Úr olyan,
mintha mosolyogna ezen a dolgon, de ezalatt nagyon komoly dolgokat kell érteni
természetesen. Hiszen a legnagyobb terveink is lehetnek nekünk az ellenőrzést
illetően, miközben az élet mindig felülírja ezt. Én azon módosító indítvány ellen
természetesen, mint köztisztviselő nyilván nem tiltakozhatom, hogy esetleg a jövő
évben ezt aktualizáljuk, de ez akkor is megtörténik, ha a közgyűlés nem dönt így, mert
az élet nekünk ezt a rugalmasságot előírja. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen főjegyző Úr válaszát. Tekintve, hogy határozati javaslatunkhoz
módosító indítvány érkezett szóban, én megkérdezném még egyszer képviselő Urat
ismertesse módosító indítványát, majd a közgyűlést, hogy a módosító indítvány
elfogadását támogatja vagy sem, legyenek kedvesek megszavazni. Ezt követően pedig
szavaznánk a határozati javaslatról.
Kisgergely András, képviselő:
Köszönöm a szót Tisztelt Elnök Úr. Az lenne a módosító indítványom, hogy a jövő évi
első ülésünkön újra vegyük napirendre a 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdezem a közgyűlést támogatja-e a határozati javaslatunk
általam egyébként elfogadhatónak tartott módosító indítványát. Kérem, szavazzanak
most.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
13 igen, 14 nem, 1 tartózkodás mellett a
közgyűlés elutasította a módosító indítvány
elfogadását.
Így kérem, szavazzanak a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat elfogadásáról, a
módosító indítvány nélkül.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
177/2011. (XI. 17.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek és az Önkormányzat Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása.
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
2012. évi belső ellenőrzési tervét és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2012.
évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Nagyné Székely Erika belső ellenőrzési vezető
2012. december 31.

2. A Közgyűlés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló,
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében
felhatalmazza a Főjegyzőt, hogy a 2012. évi ellenőrzési munkatervnek az év
folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2012. december 31.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
15. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és
az FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés
felülvizsgálatára
A javaslatot az Egészségügyi és a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság véleményezték. Felkérem a bizottságok elnökeit,
ismertessék a bizottságok véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Egyhangúan támogatta a bizottság.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság elnöke.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk hétfő délután megtárgyalta az előterjesztést miután
azt láttuk, hogy az ágyak kihasználtsága folyamatosan az elmúlt években 85 % körül
volt, természetesen bizottságunk 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a szerződés
meghosszabbítását.
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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 megtenni. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
178/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az
FMC Miskolci Nefrológiai Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és az FMC Miskolci Nefrológiai
Központja közötti közreműködői szerződés felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház kapacitásainak terhére, összesen 25 aktív
belgyógyászati ágyszámon, negyedévente 270 súlyszám volumen biztosításával
a megye nefrológiai fekvőbeteg szakellátását az FMC Miskolci Nefrológiai
Központ (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) a 2012. január 1-én kelt
közreműködői szerződés keretében 2012. december 31-ig folytassa.
2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgató főorvosát a szerződés módosításával kapcsolatos
feladatok elvégzésére, illetőleg az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések, egyeztetések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
2011. december 31.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
16. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által a KEOP-2009-5.3.0/B.
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számú pályázatban
jóváhagyására

történő

részvétel

érdekében

kötött

megállapodás

Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
véleményezte.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 8 igen és 3 tartózkodással
elfogadta, elfogadásra ajánlja.
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 jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
179/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által a KEOP-2009-5.3.0/B. számú
pályázatban történő részvétel érdekében kötött megállapodás jóváhagyása
A Közgyűlés megtárgyalta a tárgyban megjelölt javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által a
KEOP-2009-5.3.0/B. számú pályázatban történő részvétel érdekében kötött
jelen határozat mellékletét képező Megállapodást.
2. A Közgyűlés felhívja elnökét, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosát, hogy az 1. pontban megjelölt
pályázatban történő eredményes részvétel érdekében szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos
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Határidő:

azonnal, illetve értelem szerint

17. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
154/2011. (IX.23.) határozata módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
180/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 154/2011.
(IX.23.) határozata módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 154/2011. (IX.23.) határozata módosításáról
szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
telephelyein ellátandó rendészeti és portaszolgálati tevékenység, karbantartási
feladatok, szállítási-logisztikai feladatok, takarítási feladatok saját vállalkozásba adása
tárgyú 154/2011. (IX.23.) határozat 4. pontját a következők szerint módosítja:
„4. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a vállalkozási szerződéseket a
gazdasági társasággal, valamint a szolgáltatást igénybe vevő kórházzal megkösse. A
Közgyűlés rögzíti, hogy a szállítási-logisztikai feladatokra vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötésére a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet állásfoglalásának kiadását követően kerülhet sor.”
Felelős:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Török István főosztályvezető
Márkus Zsolt Endre vezérigazgató
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Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
18. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanainak tulajdonba adására
Sárospatak Város Önkormányzata részére
A javaslatot bizottságok nem véleményezték.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Bíró képviselő Úr parancsoljon.
Bíró László, képviselő:
Köszönöm szépen elnök Úr. Igazából egy olyan kérdésem lenne, hogy tudomásunk
szerint ennek az ingatlannak a tulajdoni lapján egy 2 milliárd forint értékű terhelés
található. Ennek tudatában kérdezném Aros képviselő Urat, hogy gyakorlatilag ez a
csere ez, hogy fogy gyakorlatilag működni, hogy fogják tudni utána ezt megoldani. Ez
ilyen gyakorlati kérdés lenne. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő úr. Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.
Megkérdezem polgármester urat, hogy kíván-e erre a kérdésre válaszolni.
Aros János, képviselő:
Köszönöm szépen. Nyilván a 2 milliárd forintot nem kívánjuk átvállalni, már az
adósságot értem. Tehermentesen kívánjuk tulajdonunkba visszakapni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A vita lezárása után szeretnék hivatkozni az első napirendi pontban elhangzottakra,
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjára vonatkozó törvényjavaslatra,
ahol egyértelmű, hogy az állam a megyei önkormányzatok teljes adósságállományát
átvállalja, amely nyilván az ingatlanokra való jelzálogtörlést is jelenti.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
181/2011. (XI. 17.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában
működő Sárospataki Képtár ingatlanainak tulajdonba adása Sárospatak Város
Önkormányzata részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában működő Sárospataki
Képtár ingatlanainak tulajdonba adását Sárospatak Város Önkormányzata részére és
az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés egyetért Sárospatak Város Önkormányzatának azon szándékával,
hogy a sárospataki 184. hrsz–on nyilvántartott, természetben a Sárospatak, Szent
Erzsébet u. 14. és a sárospataki 778/1. hrsz-on nyilvántartott, természetben a
Sárospatak, Kazinczy u. 23. szám alatt található Sárospataki Képtár megnevezésű
ingatlanok tulajdonjogát megszerezze. A Közgyűlés a kezdeményezést támogatja.
2) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az intézmények állami tulajdonba történő
átadása során jelezze Sárospatak Városi Önkormányzat igényét a megjelölt ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan.
Felelős: dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
19. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és
a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit
Kft. között létrejövő feladatátadási szerződés jóváhagyására, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 153/2011. (IX. 23.)
határozata módosítására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot az Egészségügyi és Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottságok véleményezték. Kérdezem az Elnök urakat a bizottságok
véleményéről.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk egyhangúan támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Pénzügyi, Közbeszerzési
Területfejlesztési Bizottság elnöke.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési
Területfejlesztési Bizottság elnöke:

és

Gazdasági

Vállalkozási,

és

Gazdasági

Vállalkozási,
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Tisztelt Közgyűlés! A módosítás arról szól, hogy az ágyszámok megnevezése, száma,
illetve az ellentételezés került még megnevezésre. Bizottságunk 11 igen egyhangú
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a határozati-javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A javaslatot bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
182/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a
MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
között létrejövő feladatátadási szerződés jóváhagyása, valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 153/2011. (IX. 23.) határozata
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és a MISEK Miskolci
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. között
létrejövő feladatátadási szerződés jóváhagyására, valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 153/2011. (IX. 23.)
határozata módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés utólag jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
és a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Kft. (Miskolc, Csabai kapu 9-11.), valamint Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata (3525 Miskolc,
Városház tér 1.) között létrejött, a határozat 1. mellékletét képező
feladatátadási szerződést, és egyetért annak megkötésével.

2.

A Közgyűlés a 153/2011. (IX. 23.) határozata 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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„1.
A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
Pszichiátriai Rehabilitációs, Addiktológiai Rehabilitációs Osztály
Pszichiátriai Rehabilitációs részlegéből 27 pszichiátriai rehabilitációs
ágy, az Addiktológiai Rehabilitációs részlegéről 11 pszichoterápiás
rehabilitációs ágy, valamint az osztályhoz kapcsolódó 13 nappali kórházi
ágy kerüljön átadásra a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. (Miskolc, Csabai kapu 9-11.)
számára a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton
való nyertesség esetén.”
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
20. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendes tagként való
belépésére a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési Országos Egyesületbe
A javaslatot a Kisebbségi Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot megtárgyalta 7 igen, 2 tartózkodás mellett
elfogadta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Kisgergely képviselő Úr
parancsoljon.
Kisgergely András,képviselő:
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Feltettem én a kérdést a
Kisebbségi Bizottságban, hogy miért pont a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési Országos
Egyesület, az az egyesület, amihez mi csatlakozni szeretnénk, mivel hát ez az
egyesület tudomásom szerint és ezt a tájékoztatást is kaptam, eddig még BorsodAbaúj-Zemplén Megyében nem fejtett ki semmiféle tevékenységet. Természetesen
nem szeretném megkérdőjelezni az előterjesztőnek azt a szándékát és teljesen
támogatható is, hogy a bűnmegelőzés az egy fontos dolog és ugye el is készítettük a
középtávú közrendvédelmi programunkat és természetesen támogatva az ilyen és
hasonló kezdeményezéseket, de mégis szeretnék én arra választ kapni, hogy mi az oka,
hogy pont egy olyan egyesületet választott az előterjesztő, ami, amely nem végzett
még itt munkát. Nem lett volna esetleg olyan egyesület, amely már itt Borsod
megyében valamilyen tevékenységet végzett ebben a körben? Köszönöm szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Választ természetesen adok. A választás indoka az nagyon profán. A bűnmegelőzési
pályázati források elnyerhetőségének legfontosabb kritériumai az országos egyesületi
lét, a több mint három éve működő egyesület, amely végzett bűnmegelőzési
tevékenységet és ez az egyesület ezeknek megfelel és tekintve, hogy Borsod-AbaújZemplén megyében ez az egyébként rendkívül sikeres bűnmegelőzési egyesület még
nem végzett tevékenységet, én úgy ítéltem meg éppen ellenkezőleg az Ön
megközelítéséhez képest, hogy én szeretném, hogyha Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében végezné a jövőben ezt a tevékenységét, amit eddig nem. Ez az oka annak,
hogy ebbe az egyesületbe kívánunk belépni. Egyébként, hogyha van olyanról
tudomása, amelynek ezeknek a kritériumok megfelel és egyesület, bűnmegelőzéssel
évek óta foglalkozik, sikeresen és országos egyesületnek mondhatja magát, akkor
semmi nem zárja ki, hogy két bűnmegelőzési egyesületnek is tagja legyen a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés. Köszönöm szépen.
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslatunk
elfogadásáról.
Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
183/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendes tagként való
belépésére a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési Országos Egyesületbe
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „CRIMEBOX”
Bűnmegelőzési Országos Egyesületben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tagként való részvételének engedélyezésére vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat rendes tagként csatlakozzon a „CRIMEBOX” Bűnmegelőzési
Országos Egyesülethez.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
azonnal

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
a Közgyűlés elnökét, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező belépési
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nyilatkozat-tervezetet aláírásával ellássa, és az Egyesületben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzatot képviselje.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
21. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek által kötendő munkamegosztási megállapodások
jóváhagyására
A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottságok valamint a
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság és
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
véleményezték. Ebben a sorrendben kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságaik véleményét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen elnök úr. Bizottságunk a hétfői ülésén megtárgyalta ezt a kérdést. A
bizottság a határozati-javaslatot 5 igen és 4 nem szavazattal elfogadta a közgyűlésnek
elfogadásra javasolta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Oktatási Bizottság elnökét kérem
Szeles András, Oktatási és Sport Bizottság elnöke:
Bizottságunk 8 igen, 6 nem mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnökét kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke:
A megállapodások jóváhagyását bizottságunk 8 igen és 3 tartózkodás mellett
elfogadta, és elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnökét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke:

55

Köszönöm a lehetőséget elnök úr. Bizottságunk 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében
támogatta a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
184/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja 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 Gazdasági Központja és a Borsod-AbaújZemplén 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 Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja és a következő helyi
önkormányzati költségvetési szervek:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
József
Attila
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szerencsi Szakképző
Iskola és Kollégium
5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Váci
Mihály
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
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7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati,
Közművelődési és Sportintézet
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
11. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
által kötött munkamegosztási megállapodásokat a határozat mellékletében foglaltak
szerinti jóváhagyja.
2.

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

Felelős:
Határidő:

dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
22. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzforgalmi
számlavezetőjének megválasztására, valamint a megyei önkormányzat
adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
Az előterjesztést, a javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 23 igen, 4 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
185/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy:
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
pénzforgalmi
számlavezetőjének
megválasztása,
valamint
a
megyei
önkormányzat
adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az
önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztására, valamint a megyei
önkormányzat adósságállományának állami átvállalásával kapcsolatos feladatok
elvégzésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1.)

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat bankszámláinak
vezetésével, a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások végzésével 2012.
január 1-től határozatlan időre a Magyar Államkincstárat bízza meg.

2.)

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a bankszámlák megnyitására – a 2012. évi
folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 174. §-ában foglaltak
alapján – 2011. december 1-jén kerüljön sor.

3.)

A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a pénzforgalmi számla megnyitásával
összefüggő feladatokat végezze el, valamint felhatalmazza Elnökét és
Főjegyzőjét a számlanyitással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

4.)

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét és Főjegyzőjét, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat adóságának állam által történő átvállalásával
összefüggő intézkedéseket megtegyék, és az ehhez szükséges dokumentumokat
aláírják.

Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
23. Napirendi pont:
Javaslat az „Élményturizmus a Vas Útján” projektcímű pályázat benyújtásához
való utólagos hozzájárulás megadására
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához
szükséges intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) számú Korm. határozat 7.
pontjának c) pontja szerint előírt jóváhagyást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízottja
az
előterjesztésben
szereplő
kötelezettségvállaláshoz megadta.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
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Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
186/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Az „Élményturizmus a Vas Útján” projektcímű pályázat benyújtásához való
utólagos hozzájárulás megadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az „Élményturizmus a Vas
Útján” projektcímű pályázat benyújtásához való utólagos hozzájárulás megadására
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés utólagos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Borsod-AbaújZemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság pályázatot nyújtott be a MagyarországSzlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HUSK/1101
hivatkozási számú, 1.3.1 intézkedési területére (Turisztikai termékek és
vonzerők, desztinációmenedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra
fejlesztése) “Élményturizmus a Vas Útján” projektcímen.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Közgyűlés a 2012. évi saját
költségvetéséből biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság részére a pályázathoz szükséges 5%-os önrészt, 13.092,2 Eurót,
azaz tizenháromezer-kilencvenkettő-kettőtized eurót.
3. A Közgyűlés vállalja, hogy a támogatott fejlesztés keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követően öt évig
fenntartja és üzemelteti.
4. A Közgyűlés rögzíti, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott kötelezettségek
vállalását a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges
intézkedésekről szóló 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozat 7. c) pontja alapján
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
jóváhagyta.
5. A Közgyűlés utólagosan felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye, nyilatkozatokat aláírja.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland
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Határidő:

a közgyűlés elnöke
folyamatos

24. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói
irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adására
Telkibánya Község Önkormányzata részére
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
jelentkező képviselőt. Így a vitát lezárom.
Előterjesztésünkhöz egy
szíveskedjenek szavazni.

határozati-javaslat

kapcsolódik,

ennek

elfogadásáról

Köszönöm szépen megállapítom, hogy
a közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
187/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában
működő Abaúji Múzeum ingatlanának tulajdonba adása Telkibánya Község
Önkormányzata részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányításában működő Abaúji Múzeum
ingatlanának tulajdonba adását Telkibánya Községi Önkormányzata részére és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyűlés egyetért Telkibánya Község Önkormányzatának azon szándékával,
hogy a telkibánya 567 hrsz–on nyilvántartott, természetben a Telkibánya, Múzeum
út. 15. szám alatt található Abaúji Múzeum megnevezésű ingatlan tulajdonjogát
megszerezze. A Közgyűlés a kezdeményezést támogatja.
2) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az intézmények állami tulajdonba történő
átadása során jelezze Telkibánya Községi Önkormányzat igényét a megjelölt ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan.
Felelős: dr. Kovács János főjegyző
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Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
A következő napirendi pontjaink fellebbezések elbírálása személyi térítési díj ügyében.
Ám ehhez zárt ülést kell elrendelnem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja értelmében, ez a következő három előterjesztésre
vonatkozik.
Kérem vendégeinket az üléstermet a zárt ülés időszakára elhagyni szíveskedjenek, a
technikai, illetve a hivatali személyzet kivételével.

A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
24. Napirendi pont:
Egyebek
28.1 Tájékoztató képviselői kérdésekre adott válaszokról
A Közgyűlés 2011. szeptember 23-ai ülésén Kormos Dénes közgyűlési tag szóban
kérdést tett fel a szociális intézményeknél megállapított térítési díjakkal kapcsolatban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által folytatott ellenőrzések
tárgyában, továbbá Pasztorniczky István közgyűlési tag, képviselő úr írásban
észrevételeket tett a Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságának 2011.
augusztus 19-ei ülésének összehívásával, illetve előkészítésével kapcsolatban.
A Képviselő Urak részére adott válasz a közgyűlés tagjainak is megküldésre került.
Az SzMSz 33. § (4) bekezdése szerint az írásban adott választ a közgyűlés előtt meg
kell küldeni minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a közgyűlés dönt.
Kérem tehát a közgyűlést elsőként szíveskedjenek szavazni Kormos Dénes
frakcióvezetőnek adott válasz elfogadásáról.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy
a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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191/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Kormos Dénes megyei képviselő részére adott elnöki 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 Kormos Dénes megyei közgyűlési tag által - a
szociális intézményeknél megállapított térítési díjakkal kapcsolatban a Borsod-AbaújZempén Megyei Kormányhivatal által folytatott ellenőrzések tárgyban - szóban feltett
kérdésére a Közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Kérem szíveskedjenek szavazni Pasztorniczky István képviselő Úrnak adott válasz
elfogadásáról.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy
a közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
192/2011. (XI. 17.) határozata
Tárgy: Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott elnöki 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 által a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 19-ei ülésének
összehívásával, illetve előkészítésével kapcsolatban - írásban feltett kérdésére a
Közgyűlés elnöke által adott választ elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Köszönöm szépen a közgyűlés tagjainak a közreműködést. A mai közgyűlést ezennel
bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

