Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-3091-7/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján
tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

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

Jelen vannak: meghívottak, vendégek.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és
Területfejlesztési Főosztály vezetője, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda
vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr.
Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és
Művelődési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, 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:
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26 fő jelenlévőt jelez a gépem Bíró László
képviselő, Mihályi Helga képviselő
asszony, Szitka Péter képviselő hiányzik,
Vécsi István képviselő úr gépe nincs
bekapcsolva.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően javaslatot teszek a közgyűlés napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy
javaslom felvenni:
A „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által történő hasznosítására, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést 6. napirendi
pontként, valamint
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei
Tanács által kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására” című
előterjesztést 7. napirendi pontként, valamint
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális és
Gyermekvédelmi Központja Edelényi Fogyatékosok Otthona épületében bekövetkezett
káresemény kapcsán vis maior támogatási kérelem benyújtására” című előterjesztést
22. napirendi pontként, továbbá
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat és kapacitás átadására a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. részére” című előterjesztést 23. napirendi
pontként, továbbá
a „Javaslat 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
adására” című előterjesztést 24. napirendi pontként,
valamint a
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt
álló nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használati jogának a
tulajdonos települési önkormányzatok részére történő visszaadásra” című előterjesztést
25. napirendi pontként, végezetül
a „Javaslat a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, az Alapító Okirat
módosítására” című előterjesztést 34.
napirendi pontként.
Kérdezem a közgyűlés tagjait egyéb napirendi javaslat van-e, amennyiben van,
szíveskedjenek kérem azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, kérem tehát
az elmondottakkal együtt szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
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Köszönöm szépen megállapítom, hogy a közgyűlés
17 igen, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
130/2011. (IX. 23.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

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

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
103/2011. (V. 30.) határozata módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság
Korlátolt Felelősségű Társaságba történő apportálásra, törzstőkéjének
felemelésére, alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

4.

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

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által történő hasznosítására, és 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
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7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács által kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Sárközi György, a Borsod Volán Zrt. általános
vezérigazgatója;
MÁV Zrt.
MÁV START Zrt.

9.

Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2010.
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Riz Gábor, a Társulási Tanács elnöke

évi

10. Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Marton Péter, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
és a Felsőzsolca Város Önkormányzata által kötött közreműködői szerződés
meghosszabbítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közrendvédelmi Programjára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Középtávú

15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság
Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2011.

évi

17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Haemodinamikai Laboratóriumába telepített eszközök és berendezések
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magvásárlása tárgyú közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozatalára
valamint az adásvételi szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat és kapacitás átadására az ózdi Almási Balogh Pál Kórház és
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Észak-magyarországi régió onkológiai ellátó rendszerének fejlesztése” című,
TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004
jelű
pályázat
támogatási
szerződésének
megkötéséhez szükséges feltételek biztosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény „Az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a
szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” (TÁMOP–3.1.6-11/4.) című
projektben történő pályázati részvételére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ózdi és Sátoraljaújhelyi
Tagintézményeinek „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése” (TÁMOP 3.1.7-11/2.) című projektben történő pályázati
részvételére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális és
Gyermekvédelmi Központja Edelényi Fogyatékosok Otthona épületében
bekövetkezett káresemény kapcsán vis maior támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat és kapacitás átadására a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
24. Javaslat 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
adására
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Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása
alatt álló nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használati
jogának a tulajdonos települési önkormányzatok részére történő visszaadásra
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
26. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak 2011.
évi odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
27. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (K. J.,
Sátoraljaújhely)
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
28. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (O. J., Ózd)
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
29. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (F. Gy.-né,
Kenézlő)
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
30. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (T. L.,
Sajószentpéter)
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
31. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (H. I.-né, Miskolc)
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
32. Javaslat fellebbezés elbírálására személyi térítési díj ügyben (Cs. T.-né,
Miskolc)
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
33. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
háttérszolgáltatásainak
biztosítására
vonatkozó
szerződéskötésre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
34. Javaslat a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, az Alapító
Okirat módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
35.

Egyebek
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény vonatkozó
pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Javaslom, hogy a következő napirendek tárgyalása zárt ülésen történjen:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési
szervek
háttérszolgáltatásainak
biztosítására
vonatkozó
szerződéskötésre” című előterjesztés 33. napirendi pontként,
Javaslat a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, az Alapító Okirat módosítására” című
előterjesztés 34. napirendi pontként.
Kérem a közgyűlést, hogy szíveskedjen szavazni a zárt ülés elrendeléséről.
A zárt ülés elrendelésére vonatkozó közgyűlési szavazás eredménye:
a közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint elrendelte a zárt ülést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés!
1.Napirendi pont:
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) rendelet
módosítására
Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Fekete Tibor könyvvizsgáló urat. Az
előterjesztést az összes bizottságunk véleményezte.
Kérem elsőként az Egészségügyi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Kisebbségi Bizottság
elnökét kérdezem.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr a bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot 7 igen, 2 nem szavazat mellett
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elfogadta. A rendelet módosítását 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság helyettesítő elnökét kérdezem.
Holczman László, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 6 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett mindkét
kérdéskörben elfogadásra javasolja a döntést. Köszönöm.
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 a határozati javaslatot 9
igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett ajánlja a közgyűlésnek elfogadásra.
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: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk szeptember 12-én tárgyalta a beszámolót. 7 igen, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is elfogadta, elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska János Istvánné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet 5 igen, 2 tartózkodás
mellett javasolja a tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi
Bizottság elnökét kérem.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr. Bizottságunk szeptember 14-én
tárgyalta jelen előterjesztést. A rendelet-tervezetet 7 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
mellett, míg a határozati javaslatot 8 igen, és 2 nem szavazattal elfogadásra ajánlja a
tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
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van szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt. Így a
vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és egy határozati-javaslat kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek először a rendelet-tervezet elfogadásáról:
A közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2011. (IX. 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.) önkormányzati rendelettel 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

35.190.641 eFt
194.653 eFt
2.014.583 eFt
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Hitelek igénybe vehető mértékét (működési hiány)
Mindösszesen
összegben állapítja meg.

1.016.739 eFt
38.416.616 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.

38.416.616 eFt-ban

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

b)

c)

d.)

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

34.921.257 eFt

742.874 eFt

1.984.342 eFt

131.743 eFt

e)

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

7.767 eFt

f)

Kölcsön nyújtás
(3.2.sz. melléklet szerint)

4.200 eFt

g)

hitel tőketörlesztés
(3.2.sz. melléklet szerint)

51.191 eFt

h)

működési hitelkamat
(3.2.sz. melléklet szerint)

407.844 eFt

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

165.398 eFt
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(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.”
3. §
E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
A közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
131/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
2. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
103/2011. (V. 30.) határozata módosítására
A javaslatot az Oktatási és az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Ebben a sorrendben
kérem a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottságok véleményét. Oktatási és Sport
Bizottság.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangúan 15
igennel támogatja az előterjesztési-javaslatot elfogadásra a közgyűlésnek.
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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 9 igen és 1 tartózkodás
mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 7
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
132/2011. (IX. 23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 103/2011.
(V. 30.) határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a 103/2011. (V. 30.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés módosítja 103/2011. (V. 30.) határozatát és kimondja, hogy 2011.
július 1. napjával a 103/2011. (V. 30.) határozatában és a határozat 1. melléklete
szerinti Alapító Okiratban a „Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezés helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság”
megnevezés lép, továbbá ennek megfelelően a határozat 1. melléklete szerinti Alapító
Okiratban a „Tangazdaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Kft.”
rövidített cégnév helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Kft.” cégnév lép.
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2. A Közgyűlés rögzíti, hogy ahol a Közgyűlés bármely más határozata „Tangazdaság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Korlátolt Felelősségű Társaság”-ot
említ, az alatt a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság
Korlátolt Felelősségű Társaság”-ot kell érteni.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Cseh Béla ügyvezető
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
3. napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Korlátolt Felelősségű Társaságba történő
felemelésére, alapító okiratának módosítására

Önkormányzati Tangazdaság
apportálásra, törzstőkéjének

Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés nyilvánosan folytatódik.
A javaslatot az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményezte, ebben a sorrendben kérem a
bizottságok elnökeit ismertessék a bizottság véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 15 egyhangú igen
szavazattal javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr. Bizottságunk 7 igen és 3 tartózkodással
az alapító okirat-módosítást elfogadta, elfogadásra ajánlja.
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 szépen a szót. Bizottságunk 10 igen egybehangzó
szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
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azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
133/2011. (IX. 23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt
Felelősségű Társaságba történő apportálás, törzstőkéjének felemelése, alapító
okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt
Felelősségű Társaságba történő apportálásra, törzstőkéjének felemelésére, alapító
okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
I.
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 16. §-ában biztosított hatáskörében eljárva – tekintettel
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (3) bekezdése
rendelkezéseire – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaságba apportálja nem pénzbeli
hozzájárulásként
• a 2011. augusztus 1. napját megelőzően hatályos elnevezések szerint:
az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye:
3881 Abaújszántó, Kassai u. 22-24.),
a Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
(székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.),
a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26.) és
a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 3910
Tokaj, Tarcali u. 52.), illetve
• a 2011. augusztus 1. napjától hatályos elnevezések szerint:
a B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Abaújszántói
Szakképző Tagiskolája,
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a B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Serényi Béla
Gimnázium, Szakképző Tagiskolája,
a B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Szepsi
Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája és
a B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji Szakképző Tagiskolája
által a szakmai gyakorlati képzés során használt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingóságokat,
nevezetesen – gépeket, berendezéseket, felszereléseket összesen 27.363.000 Ft
értékben, járműveket összesen 12.353.000 Ft értékben, tenyészállatokat összesen
3.378.000 Ft értékben. Az apport értéke mindösszesen 43.454.000 Ft (azaz
negyvenhárommillió-négyszázötvennégyezer forint).
A Közgyűlés rögzíti, hogy az apport értékét könyvvizsgáló állapította meg. Az
apportlista a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva –
tekintettel az Ötv. 80. §, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
154. §, 167. § és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §
rendelkezéseire – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-022136) 500.000 Ft
(azaz ötszázezer forint) törzstőkéjét 2011. szeptember 15. napjával 43.454.000
Ft (azaz negyvenhárommillió-négyszázötvennégyezer forint) nem pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatásával felemeli, ezáltal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság felemelt
törzstőkéjének összege 43.954.000 Ft (azaz negyvenhárommilliókilencszázötvennégyezer forint).
A törzstőke felemelés során szolgáltatott 43.454.000 Ft (azaz negyvenhárommilliónégyszázötvennégyezer forint) nem pénzbeli hozzájárulás a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat tulajdonát képező alábbi vagyonból áll:
• gépek, berendezések, felszerelések értéke összesen 27.363.000 Ft (azaz
huszonhétmillió-háromszázhatvanháromezer forint),
• járművek
értéke
összesen
háromszázötvenháromezer forint),
•

12.353.000

tenyészállatok
értéke
összesen
háromszázhetvennyolcezer forint).

3.378.000

Ft

(tizenkettőmillióFt

(hárommillió-

II.
3. A Közgyűlés módosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-022136) 103/2011. (V.
30.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat „5. A társaság
törzstőkéje” és „6. A tag törzsbetétje” pontjai helyébe a következők lépnek:
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„5. A társaság törzstőkéje
5. 1. A társaság törzstőkéje 43.954.000 Ft,
azaz negyvenhárommillió-kilencszázötvennégyezer forint, amely
a) 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint készpénzből áll,
amely a törzstőke 1,138 százaléka
b) 43.454.000 Ft, azaz negyvenhárommillió-négyszázötvennégyezer forint nem
pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke 98,862 százaléka
5. 2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli
hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
5. 3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem
fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget . . . . . . . . . . . -ig, legkésőbb azonban a
cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
5. 4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak
bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
A törzsbetét összege: 43.954.000 Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 500.000 Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, értéke:
43.454.000 Ft Ft”

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényben maradnak.
4. A Közgyűlés elfogadja a határozat 2. melléklete szerint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
III.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a cégeljárásban szükséges iratok aláírására,
továbbá a cégeljárással és a határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges
valamennyi egyéb okirat, szerződés aláírására és intézkedés megtételére.
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6. A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a gazdasági
társaságba történt apportálással, a törzstőke felemelésével és az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.
7. A Közgyűlés felhívja az apportálással érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, a BA-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Abaújszántói
Szakképző Tagiskolája, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, a B-A-Z. M. Önk.
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium,
Szakképző Tagiskolája, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, a B-A-Z. M. Önk.
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Szepsi Laczkó Máté Szakképző
Tagiskolája, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szerencsi
Szakképző Iskola és Kollégium, a B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola
Tokaji Szakképző Tagiskolája, mint jogutód, többcélú – közös igazgatású közoktatási intézmények vezetőit és tagintézményvezetőit, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjével működjenek együtt és a határozat végrehajtása
érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
IV.
8. A Közgyűlés a 103/2011. (V. 30.) határozat 8. pontjában foglaltak alapján
ismételten felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Tangazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy folytassa a
felmérést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt
Felelősségű Társaságba apportálható (tulajdonába adható) ingatlanok köre
tekintetében. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az
apportálásra javasolt ingatlanok értékbecslése iránt intézkedjen.

Felelős:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Cseh Béla ügyvezető
Karsai Attila a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci
Mihály
Gimnázium,
Szakképző
Iskola
és
Kollégium
intézményvezetője
Néposzné Gombás Katalin a B-A-Z. M. Önk. Váci Mihály Gimnázium
és Szakképző Iskola Abaújszántói Szakképző Tagiskolája
tagintézményvezetője
Tuza Ottó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat József
Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője
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Határidő:

Magyar András a B-A-Z. M. Önk. József Attila Gimnázium és
Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium, Szakképző Tagiskolája
tagintézményvezetője
Györgyi Béláné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
intézményvezetője
Komporday Levente a B-A-Z. M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium és
Szakképző Iskola Szepsi Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája
tagintézményvezetője
Kovács Julianna a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője
Zborai Gábor a B-A-Z. M. Önk. Szerencsi Szakképző Iskola Tokaji
Szakképző Tagiskolája tagintézményvezetője
azonnal, illetve értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
4.Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítására
A javaslatot a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságok véleményezték, ebben a sorrendben kérem a
bizottságok elnökeit ismertessék a bizottság véleményét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottságot ismertesse a bizottság véleményét.
Holczman László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság: Bizottságunk
megtárgyalta és 6 igen, 5 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási és Sport
Bizottság.
Szeles András, az Oktatási és Bizottság elnöke: Bizottságunk 12 igen, 3 tartózkodás
mellett javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság.
Baricska János Istvánné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke:
Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság.
Lukács András, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Bizottságunk 10 igen egybehangzó
szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 5
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
134/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja, valamint 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 Gazdasági
Központja (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.) alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 5. pontja a következő szakfeladat számokkal egészül ki:
„016100 növénytermesztési szolgáltatás
016200 állattenyésztési szolgáltatás
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181200 nyomás (kivéve napilap)
432900 egyéb épületgépészeti szerelés
452000 gépjárműjavítás-karbantartás
453000 gépjármű alkatrész- kereskedelem
471 nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
471100 élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
478100 élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
477800 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
493909 máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
494100 közúti áruszállítás
522130 parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
552001 üdülői szálláshely-szolgáltatás
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás
55901 diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás
559011 kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
55909 egyéb szálláshely-szolgáltatás
559099 egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
561000 éttermi, mozgó vendégláttás

562100 rendezvényi étkeztetés
5629 egyéb vendéglátás
56291 oktatásban, üdültetésben részt vevők sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562914 tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 munkahelyi étkeztetés
562920 egyéb vendéglátás
581 kiadói tevékenység
581100 könyvkiadás
682 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
721 természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72113 mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
773000 egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
811 építményüzemeltetés
811000 építményüzemeltetés
812100 általános épülettakarítás
821100 összetett adminisztratív szolgáltatás
822000 telefoninformáció
829 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
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829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841116 országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841126 önkormányzatok, és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8413 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
85 oktatás
8510 iskolai előkészítő oktatás
85101 óvodai nevelés
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
8520 alapfokú oktatás
85201 általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
85202 általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
85203 alapfokú művészetoktatás
852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
853000 középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
8531 általános középfokú oktatás
85311 gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)
853111 nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
85312 szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853114 gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközép-iskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124 szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
85313 szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853131 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-
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10. évfolyam)
853133 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
853134 nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135 szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
8532 szakmai középfokú oktatás
85321 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai, elméleti képzés
853211 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853213 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853214 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
85322 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
853221 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti
oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
85323 emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
853231 emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853232 sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853234 emelt szintű szakközépiskolai felnőttképzés
8542 felsőfokú oktatás
85421 felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
854211 felsőfokú szakképzés
855100 sport, szabadidős-képzés
855200 kulturális képzés
8559 m.n.s. egyéb oktatás
85591 közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855911 általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése
855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855918 sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
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85592 kollégiumi, externátusi nevelés
855921 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855922 nappali rendszerű oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
855923 nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
85593 egyéb felnőttoktatás
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 foglalkoztatás elősegítő képzések
8901 esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek
855935 szakmai továbbképzések
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás
8560 oktatást kiegészítő tevékenység
856000 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
85601 pedagógiai szakszolgáltatások
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 korai fejlesztés, gondozás
856013 fejlesztő felkészítés
856020 pedagógiai szakmai szolgáltatások
85609 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
889108 gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások
8901 esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek
890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó, általános, komplex tevékenységek és
programok
890115 speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok részére
91012 könyvtári tevékenység
910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 könyvtári szolgáltatások
91013 levéltári tevékenység
910131 levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910132 levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő
tevékenység
91020 múzeumi tevékenység
910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 múzeumi kiállítási tevékenység
910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosságok működtetése
91030 történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése
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910301 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9312 sporttevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931903 m.n.s. egyéb sporttevékenység”
b) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Gazdálkodási
szerinti besorolása:

jogkör
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

I. Ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési
szervek pénzügyi, gazdálkodási feladatait és
könyvvezetését:
-

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (székhelye:
3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.),

-

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Levéltár
(székhelye: 3525 Miskolc, Fazekas u. 2.),
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Múzeumi
Igazgatóság (székhelye: 3529 Miskolc, Görgey
u. 28.)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és
Sportintézet (székhelye: 3527
Miskolc,
Selyemrét u. 1.)

-

-

-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium (3700
Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1)

-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium (3600 Ózd, Bem út 14. sz)

-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium (3980
Sátoraljaújhely, Deák út 10. sz)

-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Szakképző Iskola és
Kollégium (3900 Szerencs, Ondi u. 8. sz)

-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium (3860 Encs, Petőfi S. út 60.
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sz.)
-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(3578 Girincs, Rákóczi u. 1. sz.)

-

Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1/B.)

Ellátja az alábbi önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervek esetében:

II.

-

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat Hivatalának
a.) telefon központ kezelésével kapcsolatos
feladatokat,
b.) központi irattár kezelésével kapcsolatos
tevékenységet,
c.) kézbesítéseket.”

Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.) alapító
okiratának 6.2. pontját a következő szövegrésszel egészíti ki:
„Szociális és gyermekvédelmi
szakellátás:
493909 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
561000 éttermi, mozgó vendéglátás
811000 építményüzemeltetés
8121000 általános épülettakarítás
821100 összetett adminisztratív szolgáltatás
822000 telefoninformáció”
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okiratok módosítása miatt a
törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg,
jelen határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
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okiratokat az érintett költségvetési szervek és a Magyar Államkincstár részére
küldje meg.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
azonnal

4. A Közgyűlés felhívja a költségvetési szervek vezetőit, hogy a változást az
költségvetési szervek működési dokumentumaiban vezessék át.
Felelős:

Révai Istvánné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Gazdasági Központjának mb. vezetője
Fodorné Nagy Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központjának mb.
vezetője.
Határidő: értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
5. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására
Az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került.
Mivel az érintettek hozzájárultak, így az ülés nyilvánosan folytatódik.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk szeptember 12-i ülésén
mind a két pályázót meghallgatta. Végül olyan döntést javasol a közgyűlésnek, 10 igen
és 2 tartózkodás mellett, hogy a pályázatot hirdesse eredménytelennek. Tette ezt
bizottságunk azért, mert nem volt meggyőződve, hogy a két pályázó teljes mértékben
alkalmas a feladat elvégzésére. Az egyik pályázó esetén hiányzott az a két hónap
időtartam, ami azt tartalmazza, hogy valóban meglegyen a 2 éves vezetői gyakorlat, a
másik esetben pedig túl hosszúnak gondoltuk magát a betanulási időt, ezért a javaslat
az, hogy hirdessük eredménytelennek a pályázatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
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Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
135/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot, mely alapján az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági
Központja
intézményvezetői
álláshelyére
kiírt
pályázati
eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.

2.

A Közgyűlés felhívja a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja intézményvezetői álláshelyére hirdessen
ismételten pályázatot.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
6. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által történő hasznosítására, és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási
rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
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A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselő-csoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor azt szíveskedjenek
most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Kérem szíveskedjenek szavazni először az előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezet elfogadásáról:
Megállapítom, hogy
a közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint megalkotta az alábbi
rendeletet:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló
20/2010. (XII. 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 (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett meghatározó befolyása alatt álló
gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság).”
2. §
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság”
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(2) A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a használatában lévő
törzsvagyont térítésmentesen használhatja. A költségvetési szerv használatában lévő
ingatlan átmenetileg üresen álló épületeit, épületrészeit, helyiségeit, földterületet, vagy
a szakmai alapfeladat ellátáshoz nélkülözhető épületet, épületrészeket, helyiségeket,
földterületet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság
adhatja bérbe, legfeljebb 1 évre. Amennyiben a bérleti szerződés meghosszabbítására,
vagy a bérlővel a bérleményre új szerződés megkötésére kerül sor, arra az 1 éven túli
szerződéskötés szabályai vonatkoznak.”
3. §
A Rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a használatba adásra, amennyiben az önkormányzati feladatot ellátó, az
Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, vagy az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság javára történik,”
4. §
(1) A Rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaságok részére a vagyon használatba adása. A használatba adásról
szóló szerződésnek tartalmaznia kell az intézmény és a gazdasági társaság
vagyongazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit is.”
(2) A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető
tisztségviselője engedélyezi a vagyonhasználó szerv használatában lévő
a) 500 ezer Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítését,
bérbeadását, biztosítékul adását, egyéb megterhelését, selejtezését, a vonatkozó
pénzügyi és számviteli szabályok betartásával, az Önkormányzat Hivatala
vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően,
b) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető, vagy átmenetileg üresen álló épület,
épületrész, helyiség, földterület maximum 1 évre történő bérbeadását. A bérleti
szerződés egy másolati példányát annak aláírását követő 15 napon belül meg
kell küldeni az Önkormányzat Hivatala részére.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Megállapítom, hogy
a közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
136/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
történő hasznosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
ingatlanok
Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
történő hasznosítására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő, a jogszabályokban
meghatározott szakmai feladatai ellátásához nélkülözhető vagyon optimális
hasznosítása érdekében megállapodást köt a Gazdaságfejlesztő és Ellátó
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 3530 Miskolc,
Mindszent tér 1.; a továbbiakban: GEK Zrt.).
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a GEK Zrt. közreműködésével mérje fel,
és készítsen nyilvántartást azokról a vagyonelemekről, amelyek hasznosítása a
GEK Zrt. által történhet, és készítse elő azon megállapodást, amellyel a
vagyonelemek a GEK Zrt. használatába kerülnek.
Felelős: dr. Kovács János főjegyző
Márkus Zsolt Endre vezérigazgató
Határidő: 2011. szeptember 30.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a
megállapodást a GEK Zrt.-vel megkösse.

2.

pontban

megjelölt
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4. A Közgyűlés felkéri Elnökét és a GEK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2. pontban
megjelölt megállapodásban foglaltak végrehajtásáról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Felelős: dr. Mengyi Roland
Határidő: 2011. szeptember 30., a megállapodás megkötésére
2012. június 30., a tájékoztatásra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
7. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács által kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. Kérem, kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
137/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács
által kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács által kötendő
Együttműködési Megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a határon átnyúló gazdasági és társadalmi,
közlekedési, logisztikai, környezetvédelmi, kulturális, oktatási, sport és egyéb
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kapcsolatok fejlesztése céljából Együttműködési Megállapodást köt a
Kárpátaljai Megyei Tanáccsal.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Együttműködési Megállapodás
megkötését megelőző tárgyalások lefolytatására és annak aláírására.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Határidő:

2011. október 15

Ehhez talán egy mondatot hozzáfűznék, hogy azt nem mondom, hogy régi csorba
kiküszöböléseként, de végre Borsod-Abaúj-Zemplén megyei képviselő is tagjai a
Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottságnak és az első most Ungváron
megtartandó ülés kapcsán kerül ez majd aláírásra hivatalos napirendi pontként.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
8. Napirendi pont:
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztők Sárközi György, a Borsod Volán Zrt. általános vezérigazgatója, a MÁV
Zrt, és a MÁV START Zrt. Képviselői.
Köszöntöm Sárközi György urat, a Borsod Volán Zrt. általános vezérigazgatóját,
valamint Hangó Pál urat, a MÁV-Start Zrt. Szolgáltatási Központ vezetőjét és Skoda
László urat, a MÁV Zrt. Területi Képviselet vezetőjét a napirend tárgyalásánál.
Felkérem először Sárközi György urat, majd Hangó Pál és Skoda László urat, hogy
amennyiben szükségesnek találják, egészítsék ki a tájékoztatót.
Szóbeli kiegészítésre nem került sor.
A tájékoztatót véleményezte a Kisebbségi Bizottság és a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, ebben a sorrendben kérem a
bizottságok elnökeit ismertessék a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr a bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta. A határozati javaslatot 8 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk hosszasan tárgyalta mind a
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két tájékoztatót, hisz egy egészen színvonalas anyagot foghattak a kezükbe a bizottság
tagjai. Ennek megfelelően a Borsod Volán esetében 12 igen egyhangú szavazattal
tudomásul vette a tájékoztatót, a MÁV Zrt. esetében pedig 10 egyhangú igen
szavazattal szintén tudomásul vette a bizottság a tájékoztatót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor
azt szíveskedjenek most megtenni. Két hozzászólásra jelentkezőt látok. Elsőként
Csabai Gyula képviselő urat kérem.
Csabai Gyula képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Vendégeink! Mindössze egy kérdésem lenne a színvonalas tájékoztatókkal
kapcsolatban. Még pedig a Sárközi Úrhoz, a Borsod Volán tájékoztatójában
olvashatjuk, hogy az állami támogatás mintegy 100 millió forinttal kevesebb az előző
időszakhoz képest. Kérdésem az, hogy ennek a 100 millió forintnak az elmaradása
mennyire veszélyezteti a minőségi szolgáltatás biztonságát, illetve stabilitását.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Összegyűjtjük a kérdéseket, felszólalásokat
és akkor egyben adunk választ. Frakcióvezető úr nem kíván hozzászólni. Nos akkor
viszont kérem Sárközi György urat. (Bocsánat igazgató úr, a jegyzőkönyv miatt a
mikrofon használata tanácsos.)
Sárközi György, a Borsod Volán Zrt. általános vezérigazgatója: El szeretném
mondani, hogy a Borsod Volán Zrt. az állammal kötött közszolgáltatási szerződés
keretében nem állami támogatást, hanem ún. költségtérítést kap. Ez azt jelenti, hogy a
bevétellel nem fedezett, de indokoltnak minősülő költségeknek a megtérítését kapja.
Ebben az esetben arról van szó, hogy a szolgáltatónak igyekeznie kell a lehető
legtakarékosabb és költséghatékonyabb módon dolgoznia és ugye, hogyha a
költségtérítés összege csökken, akkor azt jelenti, hogy sikerült egy kicsit
takarékosabban megoldanunk a feladatot és az állam nem kompenzálja túl. Ez egyben
arra is válasz, hogy az elvárásnak eleget tettünk és hatékonyabban működtünk és az
állam által adott költségtérítéssel együtt cégünk a tavalyi évben 190 millió forint
eredményt is elért, amelyet elsősorban szabadáras tevékenységeinkből, tehát a
vállalkozási tevékenységünkből produkáltunk, csökkentve ezzel az állami
finanszírozás szükséges mértékét. Nem tudom, hogy kielégítő-e a válaszom.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen igazgató úr kielégítő és
örömteljes tartalommal bíró válaszát. Egyébként mindenkinek, aki esetleg nem
mélyült volna el az anyagban, az 5. oldalon lévő 3/1. pont alatt található 1. számú
táblázatot ajánlanám figyelmébe, hiszen ebből egyértelműen kiderült, hogy 2010-ben
milyen változások következtek be a Borsod Volán életében pénzügyi és hatékonysági
szempontokból, valamint hogy talán-talán újra beindul az élet megyénkben a
munkaerőmozgással, illetve a gazdaság pici élénkülése kapcsán, hiszen mint tudják a
munkanélküliek száma csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az utóbbi egy
évben. Itt 2004-2010-ig szóló adatok vészjósló csökkenését, valamint a 2011-re
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emelkedni kezdő számoknak az összehasonlítását javaslom mindenkinek. Köszönöm
szépen.

Tisztelt Közgyűlés!
A tájékoztatóhoz ugyan nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztatók tudomásul vételéről.
Elsőként a Borsod Volán Zrt. tájékoztatójáról kérem a szavazást.
Megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett tudomásul vette a
Borsod Volán Zrt. tájékoztatóját.
Kérem szavazzunk a MÁV Zrt. tájékoztatójáról.
Megállapítom, hogy hasonlóképpen
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett tudomásul vette a MÁV
Zrt. tájékoztatóját.
Megköszönöm az igazgató uraknak a képviseletet, további jó munkát kívánok a
közgyűlés nevében.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
9. Napirendi pont:
Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2010.
tevékenységéről, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

évi

Riz Gábor alelnök Urat köszöntötte, a Társulási Tanács előterjesztőjeként.
Parancsoljon.
Riz Gábor, a Társulási Tanács elnöke: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a
kiküldött anyag mindazokat az adatokat tartalmazza, ami a projektidőszakra
vonatkozóan információval szolgál, illetve tartalmazza azokat a táblákat is, amelyek
jelen pillanatban a munkaszervezet és annak egyéb működési feltételeit financiális
oldalról tartalmazzák. Úgy gondolom, hogy a két éves projekt időszak végére úgy
sikerült zárni a Sajó TISZK két nagy projekt elemét, tehát a TIOP és a TÁMOP lábat
is, hogy a visszatérő ellenőrzés és záró ellenőrzés maradéktalanul, hiba nélkül engedte
tovább a záró jegyzőkönyvében az elfogadott, benyújtott dokumentumok alapján a
projekt végrehajtását. Ami kézzelfogható, működnek azok a rendszerek, amelyek az
iskolák között kiépítésre kerültek, feltöltés alatt állnak azok az informatikai
rendszerek, amelyek a közös adatokat tartalmazzák, segítik a vezetői döntéseket,
illetve a tanulók orientálását a továbbtanulásuk szempontjából. Nyilván, ez nem azt
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jelenti, hogy a zárást követő fél éven belül minden feltöltött állapotban és minden
tökéletesen működik. Maga a rendszer egésze is még mindig a tanulási szakasz
nagyjából 70-80 %-ánál jár. További olyan belső tartalékokat kell mozgósítanunk, ezt
nem csak a motivációs oldalról nevezném, hiszen nagyon sok személyi feltétel
kapcsolódik ehhez. Maguk az iskolák érzik és látják annak előnyét, ha az
együttműködés szoros és aktív. Hiszen ebben az esetben, az RFKB-val, a Kamarával,
illetve a külső együttműködő partnerekkel szoros kapcsolat alakítható ki. Tegnapi nap
– és ezt szeretném előrebocsátani – tegnapi nap úgy a Zemplén, mint a Sajó TISZK
kapcsán a Kamarával történt egy egyeztetés az arányok és irányok feltérképezése
kapcsán a jövőben a szakképzési irányra vonatkozóan. Áttekintettük azokat a
fontosabb változásokat, amelyek a gazdaság oldaláról kihívásként jelentkeznek, illetve
a szakképzési, illetve a OKJ kapcsán változott és ennek ismeretében tettek, vagy
teszünk majd javaslatot a jövő heti RFKB ülésen az új irányok kijelölésére. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Elfelejtettem, hogy
akkor egészítse ki a tájékoztatóját, ha szükségesnek tartja. De ezek szerint
szükségesnek tartotta.
A beszámolót két bizottság az Oktatási és Sport Bizottság, valamint Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte.
Kérem a bizottságok elnökeit ismertessék a bizottságok véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Ha Elnök úr megengedi, akkor
a Sajómenti mellett a Zemplén Szakképzési Társulással kapcsolatos bizottsági
véleményt is elmondanám most. Mindkét esetben 15 egyhangú igennel támogatta a
bizottság a beszámoló elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk megállapította, hogy
valóban pénzügyileg úgy tűnik, hogy jól működnek a TISZK-ek és még mindig van
náluk tartalék, úgyhogy így tovább. Ezek után azt mondom, hogy 10 igen egyhangú
szavazattal a beszámolót elfogadtuk és elfogadásra ajánljuk 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. Frakcióvezető Úr parancsoljon.
Kormos Dénes, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy
egyértelmű-e a beszámoló kapcsán és a szóbeli kiegészítő kapcsán, hogy a szakképzés
térségi szervezésében gyakorlatilag a párhuzamosságok kiküszöbölésében, annak
hatékonyságának javításában a térségi integrált szakképző központok és a regionális
képzés fejlesztési bizottság együttműködése hatékonyabb volt vagy alacsony.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Más hozzászólásra jelentkezőt nem látok.
Köszönöm szépen frakcióvezető úr kérdését. A vitát lezárom. Felkérem alelnök urat
válaszadásra.
Riz Gábor, a Társulási Tanács elnöke: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy
valóban az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a korábban meglévő párhuzamosságok
megszüntetésre kerüljenek. A megyében jelenleg 4 TISZK működik. Ugye egy
Miskolc, kettő, a megye által alapított, egy pedig egy Gödöllőtől vagy Gyöngyöstől
átnyúló ún. „ÉMOR” TISZK, amely Tokaj városában fejti ki áldásos tevékenységét.
Én úgy gondolom, hogy a megye által működtetett két TISZK esetében az átfedések
döntő többsége megszüntetésre került, az „ÉMOR” TISZK-esekkel, ott a vendéglátás,
kereskedelmi vendéglátás területén vannak átfedések. Éppen a tegnapi RFKB-t
előkészítő, Kamarával történő egyeztetés során teszünk javaslatot az RFKB felé, hogy
amennyiben a jogszabály módosítások a TISZK-ek további sorsáról is döntenek, ebben
az esetben értelemszerűen rendezni kell az átfedéseknek azt a részét, amelyet mondom
most markánsan Tokajban látunk. A többi területe a megyének úgy gondolom, hogy
már az arányok, illetve az irányok mentén, valamint az átfedések kiküszöbölésében
hatékonyan működik. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a választ alelnök úr.
Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kormos Dénes, frakcióvezető: Alelnök Úr ez kérdés volt, hát nyilvánvalóan.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Viszontválasz illeti meg a frakcióvezető
Urat.
Kormos Dénes, frakcióvezető: Csak azért teszem fel a kérdés, mert annak idején a
TISZK-ek megalakulása körül, s a Regionális Képzésfejlesztési Bizottságok
megalakulása körül élénk vita bontakozott ki, hogy ez hatáskör elvonás és a
szakképzés ilyen formában, ezzel a rendszerrel nem fejleszthető, vagy éppen azok a
problémák nem kezelhetők, amire én most rákérdeztem. Örülök annak, hogy abból a
helyzetből megítélve, hogy csináljuk a dolgot, nemcsak kívülről kritizáljuk. Ennek az
értékeit sikerült felfedezni. Ez megnyugtató volt alelnök Úr válaszában.
A másik amit szeretnék mondani, hogy amennyiben ez így van, tisztelettel kérjük,
hogy amikor a Megyei Önkormányzat rövid időn belül befejezi a szakképzéssel
kapcsolatos feladatait, – hiszen a törvénymódosítás értelmében gyakorlatilag az a
terület, amit nem is kérhet vissza, hanem tisztán állami feladatként működik – ezt a
gondolatot majd ott is erősítse, mert ha van egy kialakult rendszer, kiegészítve nyilván
a duális szakképzés egyéb lehetőségeivel, akkor abból sülhet ki jó dolog. A megye
szempontjából ez stratégiai kérdés. Mégsem érdemes mindent felborítani. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Frakcióvezető Úr.
Teljesen igazat adok a viszontválaszában megfogalmazottaknak. Bár annyival
kiegészíteném, hogy fenntartói feladatokat fogunk visszaadni, de a szakmai-politikai
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ráhatás lehetősége még jogszabály szerint formálódik a jövőre nézve. Ugyanakkor
valóban abba az irányba halad a dolog, hogy a szükséges szakmák bázisára helyezzük
az oktatást.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
138/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámoló
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről, gazdasági
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámolójára vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
10. Napirendi pont:
Beszámoló a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő Marton Péter Úr, a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás elnöke.
Felkérem az előterjesztő Marton Péter közgyűlési tagot, a Zempléni Szakképzésszervezési Társulási Tanács elnökét, hogy amennyiben szükségesnek tartja, egészítse
ki a beszámolót. Nem tartja szükségesnek. Köszönöm szépen.
A beszámolót véleményezte az Oktatási és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságok
véleményezték. Az Oktatási és Sport Bizottság elmondta a véleményét, hogy
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egyhangúlag támogatták a beszámolót, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési bizottság elnökeit kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Ezt a beszámolót is 10 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk és
elfogadásra ajánljuk a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor azt szíveskedjenek
most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
139/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy:A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a Társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről, gazdasági
helyzetéről, a Társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolójára vonatkozó
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységéről,
gazdasági helyzetéről, a Társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
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11. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és
a Felsőzsolca Város Önkormányzata által kötött közreműködői szerződés
meghosszabbítására
A javaslatot az Egészségügyi Bizottság véleményezte. Kérem a bizottság elnökét
ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottság egyhangúlag támogatta Felsőzsolca megsegítését.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor azt szíveskedjenek
most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
140/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Felsőzsolca
Város
Önkormányzatával
kötött
közreműködői
szerződés
meghosszabbítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Felsőzsolca Város Önkormányzatával
kötött közreműködői szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) és Felsőzsolca Város
Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.) között heti 10 óra
fizioterápia, 10 óra masszázs, 10 óra gyógytorna járóbeteg-szakellátási tevékenység
végzésére 1902/01/meg/2011. szám alatt, 2011. április 27-én kötött Közreműködői
szerződés 2011. december 31-ig történő meghosszabbításához.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgató főorvosát, hogy a Közreműködői szerződés
módosításával kapcsolatos feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
12. Napirendi pont:
Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért” Alapítvány támogatására
A javaslatot az Egészségügyi, valamint a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság véleményezte. Kérem a bizottságok elnökeit
ismertessék a véleményüket.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Tisztelt Elnök Úr. Bizottságunk 7 igen és 3
tartózkodás mellett az alapítvány támogatását elfogadta és elfogadásra ajánljuk a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, akkor azt szíveskedjenek
most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a minősített többség
szabályai szerint meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
141/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért” Alapítvány támogatása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Betegeiért” 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 „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért” Alapítvány (3526.
Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) részére 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint
támogatást biztosít, melyet kizárólag a Csillagpont Rádió működésének
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
Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály
vezetője
Határidő: értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
13. Napirendi pont:
Javaslat pályázat benyújtására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb
megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez
A javaslatot véleményezte az Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság, és az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem ebben a
sorrendben a bizottságok véleményét ismertetni szíveskedjenek.
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Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk 9 igen és 6
tartózkodás mellett javasolja a pályázat benyújtását.
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: Bizottságunk 7 igen és 3 nem szavazattal a pályázat benyújtását
támogatja.
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 8 igen és 2 tartózkodás
mellett javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
142/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: pályázat benyújtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb megszervezése
folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által végrehajtandó, a feladatellátás
racionálisabb megszervezéséből adódó – álláshely-megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:
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1.

A Közgyűlés az ellátandó feladatok változásából adódó létszámcsökkentést az
alábbi intézményekben a következők szerint határozta meg:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Gazdasági Központja
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3525 Miskolc, Városház tér 1.
5 fő
önállóan működő intézmény;
• Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.
5 fő

2.

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi
önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a
társulás szervezetén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.

3.

A Közgyűlés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshelymegszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségei teljesítéséhez a központi költségvetési támogatás igényléséhez
pályázatot nyújt be.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2011. szeptember 27.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
14. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Közrendvédelmi Programjára

Megyei

Önkormányzat

Középtávú

Köszöntöm a napirendi pont kapcsán Dr. Vereczkei Csaba rendőr-dandártábornok
Urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrkapitányát.
Javaslatunkat véleményezte a Kisebbségi, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a bizottságok elnökeit a bizottságok
véleményeinek ismertetésére.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Elnök Úr a bizottságunk az előterjesztést
megtárgyalta 7 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi, Közbeszerzési
és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr. Bizottságunk 10 egyhangú igen
szavazattal a programot támogatja, annak elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
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 10 igen egybehangzó
szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni.
Pasztorniczky István Úr parancsoljon.
Pasztorniczky István a közgyűlési tag: Köszönöm Elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés!
Először is szeretném megköszönni azt a színvonalas munkát, amit ezzel a programnak
a kidolgozásával a bizottság tanúsított, és ugyanakkor a jegyzőkönyv kedvéért
szeretném elmondani azt a véleményemet, amit a bizottságban is elmondtam. Én egy
dolgot hiányolok a programból, mégpedig a büntetés végrehajtásnak a milyenségét,
tehát magáról a büntetés végrehajtásról nincsen szó, ami egy jelentős visszatartó erő
lehet abban az esetben, hogyha a büntetés végrehajtás körülményei olyanok. A Jobbik
programjában szerepelt az önfenntartó börtönöknek a létrehozása. Nyilván ez a
közgyűlés hatáskörét meghaladó téma, de itt is szeretném kiemelni ennek a
fontosságát. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úr
parancsoljon.
Kormos Dénes, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Dandártábornok Úr! Csatlakoznék azokhoz, akik úgy gondolják, hogy ennek a
bizottságnak a létrehozása hasznos volt. A bizottság által elkészített javaslat valóban
egy körültekintő elemzésen alapul és sok tekintetben valós problémákat fogalmaz meg
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságát illetően. Valósak és elég sokfélék,
sokféle feladattal, sokféle igénnyel. Ami arra enged következtetni, hogy mégsem volt
talán elég két hét borsod megyében, az országban a közbiztonság rendbetételére.
Nagyokat mondani lehet, de tisztességesen végiggondolni a problémákat talán
célszerűbb. Ez a bizottság megtette, hogy tisztességesen végiggondolta. Külön
értéknek tartjuk, hogy nemcsak
általánosságban foglalkozott a megye
közbiztonságával, egyes térségek speciális problémáit és igényeit is figyelembe vette
és ezt lebontotta. Ha ezt figyelembe vesszük és megnézzük akkor bizony ahhoz, hogy
ezen javaslatban foglaltak teljesülni tudjanak igen komoly erőfeszítésre van szükség.
Hiszen a rendőrség hivatásos állományából közel 70 fő jelenleg is hiányzik, és ha
végignézzük azokat az igényeket, amelyek a rendőri jelenlétet fokoznák, ami egyrészt
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nyilvánvalóan közbiztonság és biztonságérzet szempontjából egyaránt fontos, akkor
mintegy 310 hivatásos állományú rendőr hiányzik a rendszerből. Mindehhez további
technikai feltételekre, felszerelésekre, rendőrőrsökre van szükség. A javaslattevők
próbálkoznak azzal is, hogy a feltételekre irányítsák a figyelmet. Az önkormányzatok
én úgy gondolom, hogy példaértékűen vállalták eddig is Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében sokszor talán erejükön felül is a rendőrség támogatását. Ma úgy látjuk, hogy
egy komoly, határozott kormányzati segítség nélkül, az állomány feltöltése nélkül, a
feltételek megteremtése nélkül, szükséges anyagi fedezet támogatás megteremtése
nélkül ez a terv hosszabb távon nem tud megvalósulni. Nemcsak 2 hét alatt, 2 év alatt
sem. Kérjük képviselő urakat, parlamenti képviselőket, hogy álljanak a jó javaslat
mellé. Még egyszer köszönjük az alapos munkát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Valamint annyiban szeretnék
az utóbbi elhangzott mondatra reflektálni, hogy a közbiztonsági programunkat ezért
kívántuk elkészíttetni, hogy tudjuk, hogy mi az amit képviselnünk és kérnünk kell,
hiszen az erős és hathatós kormányzati segítség ígérete egyelőre biztosított. Ha most
kész a program, megvan a program, igyekszünk elérni. Sok országgyűlési képviselővel
rendelkezik a megye, erős közgyűléssel, hatékony, jó programmal. Ezt csak
támogathatónak ítélik – remélem – a jövőben is vezető politikusaink.
Egyben engedjék meg, hogy én is megköszönjem a közgyűlés nevében a bizottság
elnökének, illetve tagjainak színvonalas munkáját.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
143/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi
Programja
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programjának elfogadásáról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozta:
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1) A Közgyűlés az Ideiglenes (eseti) Bizottság által készített Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programját a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2) A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a program végrehajtása során az érintett
szervezetek közötti együttműködést koordinálja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Kabinetiroda
folyamatos

3) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programját a megye települési
önkormányzatai és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
részére küldje meg, és intézkedjen az Önkormányzati Közlönyben való
közzétételéről.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
Szervezési és Jogi Főosztály
Kabinetiroda
azonnal

4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy vizsgálja meg a Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Alapítvány létrehozásának feltételeit.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Szervezési és Jogi Főosztály
2011. december 31.

5) A Közgyűlés megköszöni az Ideiglenes (eseti) Bizottság tagjainak és a program

kidolgozásában résztvevőknek a munkáját és felhívja elnökét, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi
Programjának végrehajtásáról évente tájékoztassa a közgyűlést.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Kabinetiroda
értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
15. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására

Tangazdaság

A javaslatot az Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottságok véleményezték. Kérem az
elnök urakat, hogy ismertesség a bizottságok véleményét.
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Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk egyhangú 15
szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést.
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: Köszönöm a szót elnök úr. Bizottságunk 7 igen és 3 tartózkodó
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a tagi kölcsön nyújtását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István a közgyűlési tag: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Annak idején
mi nem szavaztuk meg a Tangazdaság Kft. létrehozására vonatkozó előterjesztést sem,
mégpedig azért nem, mert hiányoltuk a megfelelő hatástanulmányoknak az elkészültét.
Most ezekkel a körülményekkel, ami miatt tagi kölcsönt kell nyújtani a
tangazdaságnak mi igazoltnak látjuk azt, hogy nem volt megfelelőképpen alátámasztva
az akkori javaslat. Tehát ezért nem fogjuk megszavazni most sem, és megismételném,
hogy szükségesnek tartjuk a kellő megvalósítási tanulmányoknak az elkészítését,
ezeknek az átfogó javaslatoknak a benyújtása előtt. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Frakcióvezető Úr
parancsoljon.
Kormos Dénes frakcióvezető: Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden folytatva az
előző hozzászólást. Lehet, úgy gondoljuk egy hatékony működtetése ennek a
rendszernek ez a szervezeti forma. Biztató jelek vannak. De mint ahogy az Oktatási
Bizottság ülésén is elhangzott véglegesen kimunkált üzleti tervet még nem tett le az
asztalra a cég képviselete. Úgy gondoljuk, hogy most már látva ezeket a működési
feltételeket, erre mindenképpen szükség lenne, hogy hosszabb távon ez működni
tudjon, beleértve, hogy milyen feltételekkel tudja vállalni a gyakorlati képzést és hát
jön egy izgalmas dolog jövőre, azért is érdemes ezt kidolgozni, hogy milyen
viszonyban lesz ez a vagyon, és adott esetben a feladatellátást ellátó másik
szerveződési forma. Adott esetben a Kormányhivatal, tehát nyilvánvalóan nekünk erre
föl kell készülni. Én érzek benne egyfajta vagyonvédelmi akciót is, ha van benne egy
ilyen, akkor ez jónak tűnik, de a legfontosabb, hogy a mezőgazdasági szakképzés
megnyugtató feltételek mellett működjön. Ehhez pedig kell ez az alapos üzleti terv.
Kíváncsian várjuk ennek a bemutatását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Riz Gábor Alelnök Úr parancsoljon.
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Riz Gábor alelnök: Köszönöm szépen. Egy módosító javaslatot szeretnék tenni,
amennyiben Elnök Úr magáévá tudja tenni, illetve javasolja a Tisztelt Közgyűlés
számára. A tagi kölcsön kapcsán van egy olyan passzus a javaslatban, hogy ez négy
egyenlő részletben a jövő év utolsó negyedében kerüljön visszafizetésre. Mivel tudjuk
jól, hogy a jövő évre vonatkozóan ugye törvénymódosítások várhatók, és ez a
közoktatási törvényhez igazodva szeptember 1-i utáni állapotban történne, ezért én azt
javaslom, hogy hozzuk előre egy negyedévvel a tagi kölcsön visszafizetését a
harmadik negyedévben, amennyiben el tudjuk fogadni Elnök Úr, illetve a Tisztelt
Közgyűlés. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Kérem engedjék meg, hogy visszamenőleges sorrendben választ is próbáljak adni a
felvetésekre. A javaslatot köszönöm és természetesen a magam részéről is támogatom.
Az új alaptörvényünk értelmében egyféle vagyon létezik Magyarországon január 1-től,
nemzeti vagyonnak minősül minden, ami állami és önkormányzati. Úgyhogy
vagyonkimentésről, mint olyanról természetesen nem beszélhetünk, vagy
vagyonvédelemről, illetve Pasztorniczky képviselő úrnak szeretném jelezni, bocsánat
frakcióvezető úrnak szeretném jelezni, hogy az üzleti terv megküldésre fog kerülni
szerintem már éppen a jövő héten minden frakcióvezetőnek ahhoz, hogy még
alaposabban tudja ezt tanulmányozni. Képviselő Úrnak pedig szeretném mondani,
hogy tudomásul vettem, hogy a Jobbik frakció nem támogatja a megye mezőgazdasági
gazdálkodásban érdekelt és nagy lehetőségekkel, eseményekkel bíró cégének a
segítését. Köszönöm szépen. A vitát lezártam.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat a
módosító indítvánnyal történő elfogadására:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 20 igen, 5 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
144/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt
Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt
Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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9. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 16. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Tangazdaság Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3910 Tokaj, Tarcali út 52., Cg. 05-09-022136, képviseli:
Cseh Béla ügyvezető) részére – a gazdasági társaság működőképességének
biztosítása érdekében – 28.000.000 Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint összegű
tagi kölcsönt nyújt, a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat
kikötésével.
A tagi kölcsön nyújtása egyenlő részletekben, 2011. szeptember, október,
november és december havi kifizetéssel történik.
A tagi kölcsön visszafizetési határideje – négy egyenlő részletben történő
visszafizetéssel – 2012. június 5., július 5., augusztus 5. és szeptember 5. napja.
A tagi kölcsön működési költségekre és mezőgazdasági beszerzésekre
használható fel.
10. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tagi kölcsönszerződést az 1.
pontban rögzített feltételekkel kösse meg.
Felelős:

Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Cseh Béla ügyvezető
azonnal, illetve értelem szerint

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
16. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének módosítására
A vonatkozó napirendi pont kapcsán előterjesztői módosítást teszek az időközben
beszerzett CPV kódra vonatkozó adatok szerint:
A határozati javaslat mellékletében szereplő „Kórház részére integrált biomassza alapú
erőmű szállítása és kapcsolódó hőszolgáltatási szerződés” tárgyú közbeszerzés CPV
kódjai: 45251100-2, 45251142-8, 65410000-0; irányadó eljárásrend: közösségi
eljárásrend ; tervezett eljárási típus: tárgyalásos.
Az „Ajánlatkérők fenntartásában működő intézményhálózat villamos energetikai
felmérése, valamint villamos energia beszerzés szakmai előkészítése” tárgyú
közbeszerzés CPV kódja 65300000-6, az „Ajánlatkérők fenntartásában működő
intézményhálózat földgáz felhasználásának átvilágítása, a földgáz szabadpiaci
beszerzés előkészítésében és lebonyolításában történő szakértői közreműködés” tárgyú
közbeszerzés CPV kódja: 65200000-5. Ez egy technikai és adminisztratív kiegészítés,
CPV kódoknak a technikai felsorolása.
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A javaslatot véleményezte a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a Közbeszerzési Terv módosítását 7 igen és 3
tartózkodással elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István a közgyűlési tag: Köszönöm Elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! Én
egy ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet a Közbeszerzési Tervben. Az a két
szakértői szolgáltatás, ami a villamos energia, illetve földgáz beszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárásra vonatkozik, ezeknek a teljesítési határideje 2011. IV.
negyedév. Ugyanakkor az a két közbeszerzés, ami a villamos energia és a gáz, földgáz
beszerzésre vonatkozik, tehát maga a beszerzési tenderek, azoknak a határideje viszont
III. negyedév. Tehát a szakértői szolgáltatás, ami ezeket alátámasztja annak későbbi a
szállítási határideje, mint maga a közbeszerzési eljárások. Tehát én javasolnám ennek
a módosítását, mert így akkor tulajdonképpen a szakértői szolgáltatás értelmét veszti.
Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor
elfogadható számomra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Sőt. Mindkettőt tehát IV. negyedév
módosítással javaslom előterjesztői módosításként a Közbeszerzési Tervben.
Hozzászólásra más jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról az előterjesztői módosításokkal együtt, amely az imént említett IV.
negyedévi módosítást is magában foglalja a CPV kódokon túl.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
145/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi módosított
közbeszerzési tervének elfogadása

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

1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2011. évi módosított közbeszerzési tervét.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

2. A Közgyűlés elrendeli a 2011. évi módosított közbeszerzési terv hivatalos
honlapján- www.baz.hu - történő közzétételét.
Felelős: Dr. Kovács János
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
17. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Haemodinamikai Laboratóriumába telepített eszközök és berendezések
megvásárlása tárgyú közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozatalára
valamint az adásvételi szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra
Az előterjesztés a Közgyűlés ülése előtt kiosztásra került.
A javaslatot az Egészségügyi Bizottság véleményezte. Kérdezem a bizottság elnökét
ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásáról biztosította az
előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni.

52

Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
146/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Haemodinamikai Laboratóriumba telepített eszközök és berendezések megvásárlása
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, valamint az adásvételi
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház Haemodinamikai Laboratóriumba telepített eszközök és berendezések
megvásárlása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására, valamint az adásvételi szerződés
megkötéséhez történő hozzájárulásra vonatkozó javaslatot és a következő határozatot
hozta
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház Haemodinamikai Laboratóriumba telepített eszközök és berendezések
megvásárlása tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
125. § (2) bekezdés b) pontja alapján lezajlott közbeszerzési eljárást
érvényesnek, és eredményesnek ítéli meg.
2. A fenti tárgyú érvényesen és eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárás
lezárásaként a Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Haemodinamikai Laboratóriumba,
Cardiolab Kft. (székhely: H 1115 Budapest, Fraknó utca 4.) által telepített
eszközöket és berendezéseket, a határozati javaslat mellékletében szereplő
adásvételi szerződésben rögzíttetek szerint bruttó 150.000.000,-Ft, azaz
„százötvenmillió forint” összegben megvásárolja, mely vételárat 6 (hat) havi
egyenlő részletben fizessen meg a Cardiolab Kft. részére az alábbiak szerint:
Az első részlet teljesítésének határideje: 2011. december 31. napja, teljesítés
mértéke összege nettó 25 millió forint;
A második részlet teljesítésének határideje: 2012. január 31. napja, teljesítés
mértéke összege nettó 25 millió forint;
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A harmadik részlet teljesítésének határideje: 2012. február 29. napja, teljesítés
mértéke összege nettó 25 millió forint;
A negyedik részlet teljesítésének határideje: 2012. március 31. napja,
teljesítés mértéke összege nettó 25 millió forint;
Az ötödik részlet teljesítésének határideje: 2012. április 30. napja, teljesítés
mértéke összege nettó 25 millió forint;
A hatodik részlet teljesítésének határideje: 2012. május 31. napja, teljesítés
mértéke összege nettó 25 millió forint.
3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 2011. szeptember 16. és 2011. október 7.
közötti időszakban - a Cardiolab Kft. engedélyének szeptember 16-i
megszűnése miatt - a haemodinamikai beavatkozásokat ellássa, valamint
felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Főigazgató Főorvosát, hogy a működéshez szükséges engedélyekről
gondoskodjon.
Felelős: Török István, főosztályvezető
Határidő: értelem szerint
(A határozat 3. pontját a jegyzőkönyv 73. oldalán tárgyalt és megszavazott
előterjesztői módosítás iktatta be.)
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
18. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat és kapacitás átadására az ózdi Almási Balogh Pál Kórház és
Egészségügyi Szolgáltató Kft. Részére
Az Egészségügyi Bizottság módosító indítványa kapcsolódik ehhez az
előterjesztéshez, mely szerint a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki azzal, hogy
„a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való nyertesség esetére
vonatkozik ez a kapacitás átadás.
A módosító indítványt támogatom. A javaslatot pedig az Egészségügyi Bizottság
véleményezte, kérem az Elnök Urat ismertesse.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság támogatta az átadást ezzel a kitétellel, illetve
itt jegyezném meg, amit majd Elnök Úr az egyebekben valószínűleg elő fog hozni,
hogy most viszont úgy tűnik, hogy Ózd, mintha visszatáncolna ebből az ügyből, de én
azt javasolnám, hogy szavazzuk meg. Amennyiben Ózd mégsem lenne ennek a
pályázatnak részese, annak az a következménye, hogy a Megyei Kórházra jutó
pályázati pénz 100 millióval magasabb, tehát 870 millióról 970 millióra emelkedne.
Ennek megfelelő arányban az önrészt is meg kell emelni, tehát erről is jó lenne
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valamilyen döntést hoznunk majd az egyebek szintjén, hiszen novemberben be kell
adni a pályázatot és tudomásom szerint addig nincsen olyan közgyűlés, ami ezt a
határozatot meghozhatná. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, de tekintve, hogy bizottsági
módosító indítvány érkezett, először a módosító indítványt kérem elfogadni.
Kérem szíveskedjenek szavazni az Egészségügyi Bizottság módosító indítványának
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta a módosító
indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról a módosító indítvánnyal együtt:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a módosító indítvánnyal
együtt meghozta az alábbi határozatot:
.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
147/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről
feladat és kapacitás átadása az ózdi Almási Balogh Pál Kórház és Egészségügyi
Szolgáltató Kft. részére

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről az ózdi Almási Balogh Pál
Kórház és Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére feladat és kapacitás átadására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) fekvőbeteg
kapacitásából 30 mozgásszervi rehabilitációs ágy, valamint járóbetegszakellátási kapacitásából heti 10 szakorvosi és heti 10 nem szakorvosi óra
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kapacitás kerüljön átadásra az ózdi Almási Balogh Pál Kórház és Nonprofit
Kft. (Ózd, Béke u. 1.) számára a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című pályázaton való nyertesség esetén”.
2.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az 1. pontra vonatkozóan az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelő feladatátadási szerződés megkötésére és
intézkedések megtételére kerüljön sor. A feladat és kapacitás átadásáról szóló
megállapodás a Közgyűlés következő ülésére jóváhagyásra kerüljön
benyújtásra.

Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
19. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Észak-magyarországi régió onkológiai ellátó rendszerének fejlesztése” című,
TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez
szükséges feltételek biztosítására
A javaslatot véleményezte az Egészségügyi Bizottság, és a Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság. Ebben a sorrendben kérem a
bizottság elnökeit ismertessék a bizottságok véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. Itt is arról van szó,
hogy nyertes a pályázat, de azon belül a Megyei Kórházat illető pénzügyi rész
megnövekedett és ezért kell átrendezni az önrészt is. Eger hiába adott egy 200 milliós
igényt, a pályázat elbíráló azt mondta, hogy az igény az nem felel meg a kívánságnak.
Egerrel és még másik három intézménnyel megy ez a pályázat, viszont a pénz benne
maradt a pályázatban és így átirányítottuk a megyei kórház számára.
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 határozati javaslatot Pénzügyi Bizottságunk 10 egyhangú igen
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
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Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
148/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Északmagyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP-2.2.509/1-2010-0004 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges
feltételek biztosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház „Észak-magyarországi régió onkológiai
ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű pályázat
támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés 2011. évi költségvetésben biztosítja az „Észak-magyarországi
régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP-2.2.5/09/1-20100004 jelű pályázat keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházban (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)
megvalósuló fejlesztések érdekében felmerülő, a pályázati projekt elszámolható
költségének 10 %-át kitevő, maximálisan 121 millió Ft, azaz
Egyszázhuszonegymillió Ft önerőt.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” (TIOP2.2.5/09/1) című, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház vezetésével benyújtásra kerülő konzorciumi pályázat keretében
benyújtandó dokumentumok jóváhagyása tárgyú 26/2010. (II. 11.)
B.A.Z.M.ÖNK határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi.
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Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3. A Közgyűlés hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató
Kórháznak
az
„Észak-magyarországi
régió
onkológiai
ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP-2.2.5/09/1-2010-0004 jelű pályázat
megvalósításában konzorcium vezetőként való részvételéhez, az Északmagyarországi régió más egészségügyi szolgáltatóival konzorciumi
együttműködés keretében.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
4. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház főigazgató főorvosát a pályázat megvalósításához szükséges
további konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására, a Kórház
nevében a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
20. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató
eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében” (TÁMOP–3.1.6-11/4.) című projektben
történő pályázati részvételére
A Közgyűlés 2011. évi munkaterve szerinti 2011. szeptember 15. napjára tervezett
rendes ülése 2011. szeptember 23-ra módosult, amely időpont a határozati javaslatban
szereplő határidő után van. Továbbá a pályázat eredeti kiírás szerinti benyújtási
határideje 2011. szeptember 15. volt. A pályázat kiírója, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a pályázat benyújtási határidejét 2011. szeptember 30-ra módosította.
A fentiekre való tekintettel az alábbi előterjesztői módosítást teszem: Indítványozom,
hogy a Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat 2. és 3. pontját azzal a
módosítással fogadja el, mely szerint a határidő 2011. szeptember 20. helyett 2011.
szeptember 30. legyen.
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A javaslatot véleményezte az Oktatási és Sport Bizottság, és a Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a
bizottságok elnökei ismertessék a bizottságok véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk az eredeti
határozati javaslatot egyhangúan támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi,
Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottságot kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a pályázaton való részvételt 10 egyhangú szavazattal
elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról, az általam imént felolvasott határidőt érintő előterjesztői módosítással
együtt:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a módosító indítvánnyal
együtt meghozta az alábbi határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
149/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények
által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása
érdekében” (TÁMOP – 3.1.6-11/4.) című projektben történő pályázati részvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3578 Girincs,
Rákóczi u. 1.) pályázati részvételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
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1. A Közgyűlés támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részvételét „Az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” (TÁMOP
– 3.1.6-11/4.) című pályázaton.
2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda,
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, Kányási Hedviget a
pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére és a pályázat benyújtására.
Felelős: Kányási Hedvig igazgató
Határidő: 2011. szeptember 30.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. szeptember 30.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
21. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Ózdi és Sátoraljaújhelyi Tagintézményeinek
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”
(TÁMOP 3.1.7-11/2.) című projektben történő pályázati részvételére
Oktatási és Sport Bizottság és Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság véleményezték a javaslatot. Felkérem a bizottságok
elnökei ismertessék a bizottságok véleményét.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Az előző napirendhez
hasonlóan ezt a határozati javaslatot is egyhangúan támogatta a bizottságunk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési
Bizottság elnöke: Bizottságunk a pályázaton való részvételt 10 egyhangú igen
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük,
véleményük van, akkor azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat, egyes és kettes határozati javaslat
kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek szavazni először a napirendhez kapcsolódó egyes számú
határozati-javaslat elfogadásáról, amely az ózdi tagintézményre vonatkozik:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
150/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézményének a „Referencia-intézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” (TÁMOP – 3.1.7-11/2.) című
pályázatban való részvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ózdi
Tagintézményének pályázati részvételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:
4. A Közgyűlés támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézményének
részvételét „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése” (TÁMOP – 3.1.7-11/2.) című pályázaton.
5. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda,
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, Kányási Hedviget a
pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére és a pályázat benyújtására.
Felelős: Kányási Hedvig igazgató
Határidő: 2011. október 31.
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6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. október 31.
Kérem a közgyűlést szíveskedjenek szavazni a kettes számú határozati-javaslat
elfogadásáról, amely a sátoraljaújhelyi tagintézményre vonatkozik:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
151/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézményének a „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” (TÁMOP – 3.1.7-11/2.)
című pályázatban való részvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi
Tagintézményének pályázati részvételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:

1 A Közgyűlés támogatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi
Tagintézményének részvételét „Referencia-intézmények országos hálózatának
kialakítása és felkészítése” (TÁMOP – 3.1.7-11/2.) című pályázaton.
2 A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda,
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, Kányási Hedviget a
pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére és a pályázat benyújtására.
Felelős: Kányási Hedvig igazgató
Határidő: 2011. október 31.
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3 A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Fenntartói nyilatkozat, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. október 31.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
22. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális és
Gyermekvédelmi Központja Edelényi Fogyatékosok Otthona épületében
bekövetkezett káresemény kapcsán vis maior támogatási kérelem benyújtására
Az előterjesztés a közgyűlés tagjainak megküldésre került. A bizottságok nem
véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
152/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja Edelényi Fogyatékosok Otthona épületében bekövetkezett
káresemény kapcsán vis maior támogatási kérelem benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Központja Edelényi
Fogyatékosok Otthona épületében bekövetkezett káresemény kapcsán vis maior
támogatási kérelem benyújtásáról szóló javaslatot és a következő határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a káreseményhez kapcsolódóan a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Generali-Providencia Biztosító Zrt.nél rendelkezik határozatlan idejű biztosítással, amelyet legalább 4 évig
fenntart.
2. A károsodott épület a „fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása”, mint
kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja.
3. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy más, a tulajdonában lévő épületben ezt a
feladatát nem tudja ellátni.
4. A Közgyűlés a vis maior esemény okozta helyzetet egészében saját erejéből
megoldani nem tudja.
5. A Közgyűlés vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Felelős: Török István a Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály
vezetője
Határidő: 2011. szeptember

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
23. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
részéről feladat és kapacitás átadására a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ
és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Részére
A javaslatot az Egészségügyi Bizottság véleményezte, kérem Elnök Urat ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Az Egészségügyi Bizottság egyhangúan támogatta a kérdést.
Gyakorlatilag egy 2007-ben hozott megállapodásunknak most történő végrehajtásáról
szól, ezáltal lehetőség nyílik rá, hogy a MISEK Kft. az imént Ózddal kapcsolatosan
említett rehab. pályázatban is részt tudjon venni, ha tud, meg ha akar. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
153/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről
feladat és kapacitás átadása a MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi
Oktató Kórház Nonprofit Kft. részére

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részéről feladat és kapacitás átadására a
MISEK Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
részére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórházból (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) 27
pszichiátriai rehabilitációs, 11 pszichoterápiás rehabilitációs ágy, valamint 14
nappali kórházi ágy kapacitás 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.
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az 1. pontra vonatkozóan az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelő feladatátadási szerződés megkötésére kerüljön
sor. A megállapodásban kerüljön rögzítésre az átadott feladat és kapacitás
ellentételezése is.
3. A feladat és kapacitás átadásáról szóló megállapodás a Közgyűlés következő
ülésére jóváhagyásra kerüljön benyújtásra.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
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24. Napirendi pont:
Javaslat 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
adására
Az előterjesztés kiosztásra került a közgyűlés tagjai számára.
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok,
parancsoljon.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Közgyűlés! Annyi pontosítást szeretnék kérdezni, vagy mondani, hogy a szállítási
feladatok ugye nem a betegszállításra vonatkoznak, mert az egy minősített szállítás. A
betegszállítás ne tartozzon bele ebbe a kategóriába, mert ha igen akkor ez a módosító
indítványom.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Más hozzászólásra jelentkezőt nem látok,
így a vitát lezárom és válaszként had mondjam azt, hogy az előterjesztésből és
javaslatból egyértelműen kiderül, hogy a logisztikai szállítási feladatok a
betegszállításra nem terjednek ki, illetve nem is teheti meg, hiszen engedély és olyan
eszközköteles, amely nem áll rendelkezésünkre.
Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendhez kapcsolódó határozati-javaslat
elfogadásáról:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
154/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: 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
A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház telephelyein - II. Rákóczi
Ferenc Kórházi telephely, Szent Ferenc Kórházi telephely, Mozgásszervi
Rehabilitációs Központ telephely, Izsófalva telephely - (a továbbiakban: kórház)
ellátandó rendészeti és portaszolgálati tevékenység, karbantartási feladatok, szállítási-
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logisztikai feladatok, takarítási feladatok saját vállalkozásban adására vonatkozóan az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a kórház telephelyeinek rendészeti és
portaszolgálati tevékenységét, karbantartási feladatokat, szállítási-logisztikai
feladatokat, takarítási feladatokat a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt.
lássa el.
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház telephelyein a rendészet és portaszolgálati,
karbantartási, szállítás-logisztikai, takarítási háttérszolgáltatások, mint
közfeladatok tekintetében 2011. november 1. napjától a Gazdaságfejlesztő és
Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és gazdasági társaságai a
jogutódok, a Közgyűlés ezen háttérszolgáltatások végzését a tárgyi eszközökkel
a fenti időponttól a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és gazdasági társaságai részére adja át. A tárgyi eszközök
átadása használatba adással történik. Tekintettel arra, hogy az érintett
intézményi háttérszolgáltatásokat, mint közfeladatokat a Gazdaságfejlesztő és
Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és gazdasági társaságai
fogják ellátni jelen határozat szerint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktatókórház telephelyein ezen tevékenységeinek
ellátása 2011. november 1. napjával megszüntetésre kerül.
3. A Közgyűlés rögzíti továbbá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Kórház telephelyein a közfeladat ellátás átadása a Gazdaságfejlesztő
és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és gazdasági
társaságai (utódszervezetek) részére közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel történik, melyre való tekintettel – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (8) bekezdésében
foglaltak szerint – a háttérszolgáltatást végző álláshelyeken foglalkoztatottak
jogviszonya a törvény erejénél fogva 2011. november 1. napjától
munkaviszonnyá alakul át. A Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és gazdasági társaságai 2011. november 1. napjától
vállalják ezen közalkalmazottak foglalkoztatását a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetként, munkaviszony keretében.
4. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a vállalkozási szerződéseket a
gazdasági társasággal, valamint a szolgáltatást igénybe vevő kórházzal
megkösse.
5. A Közgyűlés felkéri elnökét, főjegyzőjét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktatókórház Főigazgatóját, valamint a Gazdaságfejlesztő
és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját,
hogy a 2-4. pontban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggő
munkáltatói, elszámolási, vagyoni és egyéb feladatok (vagyon használatba adási
megállapodás elkészítése, leltározási feladatok, stb.) elvégzéséről
gondoskodjon.
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Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Török István főosztályvezető
Márkus Zsolt Endre vezérigazgató
Dr. Csiba Gábor főigazgató

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
25. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása
alatt álló nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használati
jogának a tulajdonos települési önkormányzatok részére történő visszaadásra
Az előterjesztés kiosztásra került a közgyűlés tagjai számára.
A javaslatot a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt,
így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez három határozati javaslat kapcsolódik Sátoraljaújhely, Ózd és
Kazincbarcika tekintetében. Ezt I, II. és III. határozati javaslattal jelöltük.
Kérem szíveskedjenek szavazni az I. számú határozati-javaslat Sátoraljaújhely
tekintetében történő elfogadásra:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
155/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló
nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használatai jogának a
tulajdonos települési önkormányzat részére történő visszaadásra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló nevelési-oktatási intézmények
használaton kívüli ingatlanai és ingóságai használati jogának visszaadását a tulajdonos
önkormányzat részére, és az alábbi határozatot hozza:
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1) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a sátoraljaújhelyi 1644 hrsz.-on nyilvántartott,
ténylegesen Sátoraljaújhely Kossuth L.u. 29.sz alatti Kollégium megnevezésű
ingatlan és a feladatellátáshoz szükségtelenné váló ingóságok használati jogát
2011. október 1.-től visszaadja Sátoraljaújhely Város Önkormányzata részére,
és felhatalmazza Elnökét, hogy a visszaadásról szóló megállapodást megkösse.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland elnök
azonnal

2) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a használati jog visszaadásával
összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős: Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal

Kérem szíveskedjenek szavazni az II. számú határozati-javaslat Ózd tekintetében
történő elfogadásra:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
156/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló
nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használatai jogának a
tulajdonos települési önkormányzat részére történő visszaadásra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló nevelési-oktatási intézmények
használaton kívüli ingatlanai és ingóságai használati jogának visszaadását a tulajdonos
önkormányzat részére, és az alábbi határozatot hozza:
1) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ózdi 8379 hrsz.-on nyilvántartott, ténylegesen
Ózd Bolyki Főút 13.sz alatti Kollégium megnevezésű ingatlan és a
feladatellátáshoz szükségtelenné váló ingóságok használati jogát 2011. október
1.-étől visszaadja Ózd Város Önkormányzata részére, és felhatalmazza Elnökét,
hogy a visszaadásról szóló megállapodást megkösse.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland elnök
azonnal

2) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a használati jog visszaadásával
összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős: Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
Kérem szíveskedjenek szavazni az III. számú határozati-javaslat Kazincbarcika
tekintetében történő elfogadásra:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
157/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló
nevelési-oktatási intézmények használaton kívüli ingatlanai használatai jogának a
tulajdonos települési önkormányzat részére történő visszaadásra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt álló nevelési-oktatási
intézmények használaton kívüli ingatlanai és ingóságai használati jogának
visszaadását a tulajdonos önkormányzat részére, és az alábbi határozatot hozza:
1) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a kazincbarcikai 576/1 hrsz.-on nyilvántartott,
ténylegesen Kazincbarcika Herbolyai u.1.-3.sz alatti Középiskola megnevezésű
ingatlan és a feladatellátáshoz szükségtelenné váló ingóságok használati jogát
2011. október 1.-étől visszaadja Kazincbarcika Város Önkormányzata részére,
és felhatalmazza Elnökét, hogy a visszaadásról szóló megállapodást megkösse.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland elnök
azonnal

2) A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy a használati jog visszaadásával
összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős: Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nos elérkezett a zárt ülés pillanata.
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A zárt ülés külön jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés ülése újra nyilvánosan
folytatódik „Egyebek” napirendi ponttal.
35.Napirendi pont:
Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Az
egyebek alatt a magam részéről egy előterjesztést, valamint egy előző előterjesztésünk
utólagos módosítását szeretném még megejteni.
Szóbeli előterjesztés:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
"ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című
pályázatának benyújtása tárgyú, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
121/2011. (VI. 30.) határozatának módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. számú határozatában döntött
arról, hogy a Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, valamint két telephelye, a
Szent Ferenc Kórház, valamint az Izsófalvai Szakkórház telephely rehabilitációs
szolgáltatásainak fejlesztése érdekében az észak-magyarországi régió több kórházával
közösen konzorciumi pályázatot nyújt be. Támogatta közgyűlés, hogy a szükséges
pályázati önerőt a megyei kórház saját bevétele terhére biztosítsa, amely a benyújtott
szakmai anyag szerint a Megyei Kórház vonatkozásában 45,79 millió forint önerőt
jelentett. A konzorciumban résztvevő kórházak között a fejlesztésekről az egyeztetések
folyamatosan zajlottak, és ezalatt változások történtek a megpályázható összegek
elosztásában. A megyei kórházunk rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése nagyobb
hangsúlyt kapott, ezáltal a fejlesztésre fordítható támogatás is emelkedett. Ez az a
bizonyos egri problematika, bocsánat ez az ózdi probléma. A jelenlegi szakmai terv
szerint a megyei kórház tervezett 870 millió forint támogatási összeg helyett, 970
millió forint támogatásra nyújt be pályázatot, ezért a teljes elszámolható költség
megyei kórházra eső része 1 milliárd 21 millió 53 ezer forint, melynek önrésze 51
millió 526 ezer forint. Tehát közel 6 millió forinttal emelkedett az önrészt, amelyet a
Megyei Kórház vonatkozásában saját terhére szükséges biztosítani.
Fentieket figyelembe véve javasolom, a Közgyűlés járuljon hozzá, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház az ÉMOP-4.1.2/A-11.
számú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat keretében
megvalósuló, maximum 970 millió Ft értékben támogatott beruházásának 5%-os
önerejét, az előbb említett maximum 51,0526 millió Ft-ot a Kórház saját
költségvetéséből biztosítsa.
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Javasolom továbbá, hogy az önerő változása miatt a Közgyűlés a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. (VI. 30.) határozatának 4. pontját helyezze
hatályon kívül, amely az előző önerőre vonatkozott.
A határozati javaslat tárgya e tekintetben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának benyújtása tárgyú, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. (VI. 30.) határozatának módosítása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának benyújtása tárgyú, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. (VI. 30.) határozatának módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház saját költségvetésében biztosítja az 1. pontban szereplő
pályázati projekt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórházra vonatkozó teljes elszámolható költségének 5 %-át kitevő, maximálisan
51,0526 millió Ft, azaz ötvenegymillió-ötvenkétezer-hatszáz forint összegű önerőt.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című
(ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvétele tárgyú 121/2011. (VI. 30.)
határozatának 4. pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős a Közgyűlés elnöke és Dr. Csiba Gábor, a főigazgató főorvos.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van ennek kapcsán, szíveskedjenek azt megtenni most. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
A szóbeli előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, amelyet az imént
fölolvastam.
Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
167/2011. (IX.23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának
benyújtása tárgyú, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. (VI. 30.)
határozatának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése" című pályázatának benyújtása tárgyú, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés 121/2011. (VI. 30.) határozatának módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) saját
költségvetésében biztosítja az 1. pontban szereplő pályázati projekt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházra vonatkozó teljes
elszámolható költségének 5 %-át kitevő, maximálisan 51,0526 millió Ft, azaz
ötvenegymillió-ötvenkétezer-hatszáz forint összegű önerőt.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő egészségügyi intézmények „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvétele tárgyú 121/2011. (VI. 30.)
határozatának 4. pontját hatályon kívül helyezi.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Határidő: értelemszerűen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egy előterjesztés módosítás és kiegészítés
miatt visszatérnék a 17. napirendi pontunkhoz és újra nyitnám a határozati javaslatot,
mely 17. napirendi pont a következő:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Haemodinamikai Laboratóriumába telepített eszközök és berendezések megvásárlása
tárgyú közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozatalára valamint az adásvételi
szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra.
Apró figyelmetlenség miatt az előkészített előterjesztői módosításon átsiklottam, mely
szerint a határozati javaslat kiegészül azzal, hogy a Cardiolab Kft., aki eddig a
szolgáltatási tevékenységet végezte és helyette a kórházunk fogja, tevékenysége
közreműködőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház területén 2011. október 7én megszűnik.
Tisztelt Közgyűlés, ezért tartjuk fontosnak a határozati javaslatot ezzel kiegészíteni,
mert ez az engedélyezési eljárásban egy fontos pillanat, hogyha mi erre hozunk
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határozatot és tartalmazza határozatunk az engedélyt, így kaphatja meg a kórház ennek
az üzemeltetésre. Ez egy fontos előterjesztői módosítás, ezért én az eredeti eljárás
szerint megkérdezném a javaslatot véleményező Egészségügyi Bizottságot, hogy ezen
előterjesztői módosítás keretében is támogatja-e a vonatkozó határozati javaslatot?
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi Bizottság nem
tárgyalta, de elnökként támogatom az előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Így kérdezem a képviselőcsoportok, a
közgyűlés tagjainak véleményét, amennyiben van, azt tegyék föl. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Megkérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy
a 17. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat imént felolvasott előterjesztői
módosítással együtt történő elfogadásáról szíveskedjenek szavazni.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés
26 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett módosította a 146/2011.
(IX.23.) sz. határozatot.
(Az előterjesztői módosítást is tartalmazó 146/2011. (IX.23.) számú határozat a
jegyzőkönyv 52. oldalán található.)
Kormos Dénes, frakcióvezető úr hozzászólása: Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Szeretném megkérdezni Elnök Urat, hogy az elmúlt időszakban a Kormányhivatal
folytatott-e ellenőrzést a Megyei Önkormányzatnál a szociális intézményeknél
megállapított térítési díjakkal kapcsolatban? Amennyiben igen kérem, hogy a vizsgálat
eredményéről írásbeli tájékoztatót a képviselő testület részére elkészíteni a következő
ülésre legyen szíves. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen mondjuk azt, hogy az ez
az egyebek napirendben feltett kérdés. Pillanatnyilag nincs erről tudomásom, de
azonnal utána nézünk és amennyiben igen, akkor természetesen az írásbeli válasszal
együtt a vonatkozó ellenőrzésre vonatkozó dokumentumot is eljuttatjuk a
frakcióvezető úrhoz.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Jobbik frakció
frakcióülést tartott 10 órától és ugye a hírek szerint 11.10-re kellett az Alkotmány
Asztalánál felsorakoznunk, s akkor mi le is mentünk. Ahogy mentünk lefelé, akkor
hoztak fel ekkora vastag kiegészítő anyagot áttanulmányozásra. Amikor lementünk ide
a Alkotmány Asztalához, akkor azt láttuk, hogy mi hárman vagyunk ott Jobbik-osok.
Majd mikor megjelentek a Fidesz-esek megkérdeztem, hogy ti sztrájkoltok az
alkotmány ellen, vagy miért jöttetek ilyen későn? Mondták, hogy most próbálták
áttanulmányozni ezt a vastag anyagot, amit megkaptak. Én azt szeretném
megkérdezni, hogy mi indokolta, hogy így több mint egy héttel a rendes közgyűlés
után ennyi sok kiegészítő anyagot kapjunk az ülés előtt pár perccel? Csak ez a
kérdésem.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést frakcióvezető
úr. Az indok egyszerű ám, összeesküvést nem kell mögötte sejteni, mostanra készültek
el. Remélem a válaszom ebben a formában is megfelelő.
Tisztelt Közgyűlés! Mivel más hozzászólásra jelentkezőt nem látok, a mai közgyűlést
ezennel bezárom. Megköszönöm mindenkinek a részvételt és a munkát. Köszönöm
szépen.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

