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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-727-1/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. február 16. napján 12:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1. Aros János
2. Baricska János
3. Bíró László
4. Budai Erzsébet
5. Csabai Gyula
6. Dr. Csiba Gábor
7. Csiger Lajos
8. Farkas Félix
9. Hoczáné Frankó Anna
10. Holcman László

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

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

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

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

Távol:
Riz Gábor
Jelen vannak:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a
Kabinetiroda vezetője, Tóthné dr. Majoros Mária, a Jogi Osztály vezetője, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes, Dr. Lázár
Marianna, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Dr. Fedor Edit jegyzőkönyvvezető.
Vendégek:
Minyóczki Bertalan
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból 29 fő jelen van, az ülést
megnyitom.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy amint az látható, a Dísztermünk a
Közgyűlési termünk átalakítása és felújítása folyamatban van, következményeként a
szavazógépet a mai napon még nem lehet használni. A hangfelvételt, a kihangosítást
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térmikrofon-rendszerrel megoldottuk, ugyanakkor a szavazatokat a mai napon
kézfenntartással fogjuk bonyolítani, és erre fogom kérni a kollégáinkat, hogy a
kézfenntartás megszámolásához majd minden egyes szavazásnál legyenek
segítségünkre a számolásban. Tekintve, hogy nincs szavazógép, ezért kézfenntartással
kérem a jelenlét megállapításhoz történő szavazást is, hogy megállapítsuk, hogy a
jelenléti ívnek megfelelően 29 fő képviselő van jelen a közgyűlésen. Most nem lehet
nemmel szavazni a jelenlétnél. Kérem, kézfeltartással szavazzanak a jelenlévők.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 29 fő van jelen a közgyűlésen, tehát így a
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot teszek a közgyűlési
napirendjére.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a meghívóban 4. napirendként szereplő
• „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai tagjainak
megválasztására vonatkozó határozatok hatályon kívül helyezésére és új
bizottsági tagok megválasztására” című előterjesztést a Közgyűlésnek zárt
ülésen kell megtárgyalnia, mivel nem rendelkezünk valamennyi érintett
azon nyilatkozatával, hogy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
Kérdezem a Közgyűlés tagjait, hogy a kiküldött napirendhez, illetve ehhez a
javaslathoz van-e más javaslat, amennyiben van, kérem azt kézfenntartással jelezze.
Nem látok ilyet, köszönöm szépen, így kérem szíveskedjenek szavazni a napirendi
javaslat elfogadásáról a módosítással együtt. Aki tehát a napirendet elfogadja, kérem
azt kézfenntartással jelezze.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
a közgyűlés 29 igen szavazattal, 0 nem és
0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
szóló 14/2006. (XI. 9.) rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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3.

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

2012.

évi

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai tagjainak
megválasztására vonatkozó határozatok hatályon kívül helyezésére és új
bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

5.

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

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs
Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs
Fórumba történő delegálásra
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat megállapodás kötésére a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulással
és Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulással
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás számviteli és
könyvelési feladatainak ellátására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről
Előterjesztő:
Budai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet
vezetője
12. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat pénzügyi helyzetének 2011. évi ellenőrzéséről készített
jelentéséről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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13. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
megszűnésével és közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról,
felhatalmazás a szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
14. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács
megszűnésével és közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról,
felhatalmazás a szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek

Ha megengedik, akkor, tekintettel arra, hogy most már van rá mód, ülve folytatom a
közgyűlés levezetését.
Pasztorniczky István: Elnök úr, ügyrendi javaslatom lenne. Kérhetem azt, tekintettel
a kézi szavazásra, hogy ellenpróbát csináljunk mindig, és akkor rögtön látjuk, hogy ha
esetleg eltérés van.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Most annyira egyértelmű volt, hogy azért
nem tettem meg, de minden esetben van. Mivel elfogadtuk a napirendet, majd a
következőnél lesz természetesen ellenpróba és tartózkodás is. Köszönöm szépen.
1. Napirendi pont:
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztői módosítást terjesztek be, amely szerint javaslom, hogy a Közgyűlés
Pénzügyi, Közbeszerzési, Gazdasági, Vállalkozási és Területfejlesztési Bizottság
elnevezése Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési, Koordinációs Bizottságra
módosuljon. Az előterjesztésben még a régi név szerepelt. Ennek megfelelően az
előterjesztés 11. b) pontjában, a csatolt rendelet-tervezet 7. §-ában, a csatolt rendelettervezet 1. és 2. mellékletében a „Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési, Koordinációs Bizottság” szöveg kerüljön, azzal, hogy a rendelettervezetben a bizottság létszáma 13 közgyűlési tag és 12 nem közgyűlési tag.
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A rendelet-tervezethez a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő-csoport,
valamint, Pasztorniczky István közgyűlési tag részéről módosító indítvány is érkezett.
Elnökként a módosító indítványokat nem támogatom.
Bizottságok véleményezték a javaslatot, mind a hét, elsőként kérdezem az
Egészségügyi Bizottság elnökét.
Dr. Csiba Gábor, az Egészségügyi Bizottság elnöke: Az egészségügyi bizottság 10
igen, 2 nem szavazattal támogatja az eredeti előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a Kisebbségi
Bizottság elnökét.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta 5 igen 1 nem és 1 tartózkodással elfogadta és elfogadásra ajánlotta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság elnökét.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Bizottság a
rendelet-tervezetet 5 igen 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az Oktatási és Sport
Bizottsággal folytatjuk.
Szeles András, az Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt
Közgyűlés a bizottság 10 igen 4 nem szavazattal támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási,
Területfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés, a
Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság
február 13-i ülésén tárgyalta meg az SZMSZ módosítást. A napirend végen pedig 9
igen és 4 nem szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Baricska Jánosné, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. 10 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi
Bizottságot kérdezem.
Vécsi István, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság elnöke: Elnök Úr! Az ügyrendi bizottság nem volt határozatképes, így
megtárgyalta az anyagokat, de szavazásra egyetlen kérdésben sem került sor.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni, kézfenntartással jelezni. Egy hozzászólásra
jelentkezőt látok. Pasztorniczky képviselő úr. Parancsolj.
Pasztorniczky István, képviselő: Köszönöm a szót Tisztelt Közgyűlés, Elnök Úr!
Módosító javaslataink, melyeknek egy részét én adtam be, alapvetően arra irányultak,
hogy miután az indoklásban is meg van fogalmazva, hogy a közgyűlésnek a egyrészt a
feladatköre, másrészt a forrásai is jelentősen csökkent, ezért nem tartjuk indokoltnak,
hogy továbbra is két alelnökkel működjön a közgyűlés. A módosító javaslatunk egy
része az ezzel kapcsolatos szöveg módosítására irányul. Más része pedig olyan
technikai dolgokra irányult, hogy például az, hogy most is több javaslatot adtak a
kezünkbe, amit elolvasni sem tudtunk, hogy legalább utólag elektronikus úton küldjék
ki akár csak a többi tárgyalandó anyagot. Végül is ezen túlmenően a
költségtérítésekkel kapcsolatosan van még javaslatunk. Nem, az a másik napirendhez
tartozik. Tulajdonképpen a lényege a módosító javaslatainknak, az alelnök számának
csökkentése. Hozzátenném azt, hogy még azt is megfontolandónak tartanám, hogy
nem főállású, hanem társadalmi megbízatású alelnökre lenne szükség.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Parancsolj frakcióvezető úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés, az
SZMSZ módosítása tárgyában kézhez kapott javaslat egy dolgot tükröz, amit tavaly
késő ősztől tudni lehetett, hogy befejeződött az az ámokfutás, amellyel a megyei
önkormányzatok felszámolásra kerültek a gyakorlatban. Formailag ugyan működni
fogunk, tesszük a dolgunkat ki-ki saját jó érzése és felelőssége szerint, de az SZMSZ
valóban azt tükrözi, ami maradt az önkormányzatiság romján megyei szinten. Mutatja
azt, hogy milyen távol kerültünk attól a pillanattól, amikor alig több mint egy, másfél
évvel ezelőtt még az alkotmányban szerették volna rögzíteni az ezer éves vármegyerendszer nevét, meg funkcióját, fontos szerepét. Ahhoz, ami tavaly decemberben a
törvényhozáson keresztül ment és amelynek eredményeként a megyéknek az alapvető
funkciói megszűntek, magyarán mentesült a
vagyonnal járó valamennyi
kötelezettségtől is természetesen, bár örülhetünk mert attól az óriási adósság
mennyiségtől is ami összegyűlt az elmúlt időszakban. Tehát az az SZMSZ módosítás
azt a törvényi változást valóban tükrözi, amelyen túl vagyunk.
Frakciónk nem tud együttérteni azzal az előterjesztéssel, amely megküldésre került,
azért mert az a struktúra, bizottsági struktúra, amely most itt az előterjesztésben
szerepel, az gyakorlatilag jó néhány kérdéskört üresen hagy. Nem látni ki fog
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foglalkozni az egészségügyi rendszerrel, az ellátások koordinációjával, ki fog
foglalkozni az oktatásüggyel, a szociális kérdésekkel, tudjuk hogy államhatalmilag
milyen kormányzati intézményi struktúrában felügyeli ezt működteti ezt, de hová tűnik
az a társadalmi kontroll, az társadalmi szerep, amely közvetlenül Borsod-AbaújZemplén megye hétszázezer lakosának igényét, érdekét szándékát érvényesíti. Úgy
érzem, hogy sajnos ez már nem köszönhet vissza, legalább is az SZMSZ-ben ezzel
nem találkozunk.
És talán egy aprónak tűnő megjegyzés - közben vigyázok, hogy a kettő percet ne
nagyon lépjem túl, bár lehet, hogy már túl vagyok rajta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezetőként 5 percben van
szabályozva.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Az SZMSZ módosításának 8-as
pontja az előterjesztésben az szerepel - egyetértve a felvetésekkel - a képviselők az
egyes napirendeknél 2 perc helyett 3 percben szóljanak hozzá. Megint azt mondom,
szinte örülhetünk, mert ötven százalékkal megemelkedett a hozzászólás lehetősége
képviselőnként. A mi javaslatunk azonban nem ez volt, tehát a mi javaslatunk az volt,
hogy legalább tíz perc idő keretet kapjon mindenki, hogy a jövőben a megváltozott
körülmények között ne harminc vagy negyven perc alatt fejeződjön be egy közgyűlés,
hanem értelmes véleményt lehessen mondani azokról a majdani rendkívül fajsúlyos
ügyekről, amelyek a területfejlesztés, területrendezés kérdéskörében ide kerülnek az
asztalunkra. Nem hiszem ugyanis, hogy korrekt véleményeket, javaslatokat ide lehetne
hozni három percben. Ezt kifogásoltuk a korábbiakban, de úgy hiszem, hogy ebben
nem volt elég nagyvonalú a vezetés ezzel az előterjesztéssel.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr.
Kérdezem, hogy van-e más vélemény, illetve kérdés a képviselő hölgyektől és uraktól.
Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Egy mondatban had válaszoljak érdemben. Félretéve a politikát, a hozzászólásához.
Az SZMSZ-ből mennyire tükröződik az, hogy a kormányzatnak volt-e ámokfutása,
vagy nem, az nem egy SZMSZ szakmai kérdés, de erre hagy válaszoljam azt, hogy
pusztán annyi történt, hogy megszabadultunk egy hatalmas tehertől, átstrukturálódott
a megyei önkormányzatok szerepe, a mi felfogásunk szerint most lesz igazán súlya,
hiszen a területfejlesztés és a vidékfejlesztés az a mi feladatunk lesz.Nem változott
meg még minden, még most jönnek azok a jogszabályi változások, amelyek pontosan
kifejtik azt, hogy milyen tartalommal fogjuk ezt a munkánkat végezni. Én nem
gondolom, hogy gyengültünk volna. Pillanatnyilag az történt, hogy a felelős
kormányzat egy olyan döntést hozott, hogy ami eddig adósságcsapdába űzte a
megyéket, hogy a súlyos forráselvonások – és akkor én most tényleg nem mondom
meg, hogy mikor történtek ezek 2005-től 2010-ig -, amikkel sújtották a megyei
önkormányzatok intézményfenntartói hálózatát, egyszerűen mentesítettek bennünket
ettől a dologtól. Sőt adósságkonszolidáció is történt, azzal, hogy egy nagy lehetőséget
kapunk, hogy gondoskodjunk a megyénkben a terület- és vidékfejlesztésről. És itt jön
be az, amit említett, hogy volt egy háromoldalú frakcióegyeztetés, ahol el lehetett
mondani a véleményüket, illetve a javaslataikat az SZMSZ-szel kapcsolatban, ahol
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számos dolog megfontolásra került, pár dolog pedig nem, viszont a bizottsági struktúra
tartalmát illetően, ha jól tudom nem volt az MSZP-frakciónak javaslata, inkább a
számát illetően, vagy a vezetésére vonatkozó javaslatokat tettek, de az egészségügyi,
oktatási és szociális kérdések, azok úgy történnek – ezt hiányolja belőle -, hogy a
fejlesztésbe az ágazati fejlesztések is beletartoznak, tehát azt, hogy milyen
elképzeléseink lesznek egészségügyi rendszerben, azt továbbra is a megyei közgyűlés
fogja az illetékes kormányzati szervnek közvetíteni, de nyilván fejlesztési oldalról
fogjuk tudni megközelíteni. Ugyanez igaz az oktatásra is és minden másra. Tehát én
nem gondolom, hogy az ágazati politikából így kimaradnánk. Sőt, még nagyobb
rálátásunk van a dologra. Egyébként az időkeret megfogalmazására még hajlanék is
hogy igaza van, 50 %-os emelés az valóban egy nagy gesztus, viszont frakció plafon
meg nincs. Tehát ott történt egy engedmény. Ugyanakkor, amikor elindulnak a komoly
munkák – és számítok rá, hogy ez hamarosan bekövetkezik –, amikor már nem csak
SZMSZ kérdésekről kell döntenünk, és hasonló kérdésekről vitát nyitnunk, hanem
valódi területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési kérdéseink lesznek, esetleg
pályázatokkal kapcsolatos feladataink már most is jönnek, az utógondozással,
szerződésmódosításokkal kapcsolatban, akkor én hajlok arra, és itt jelzem is, hogy az
egyes képviselői időkereteket tovább bővítsük. Tehát én nem zárkózom el ez ellen.
Viszont amiben mindenképpen és mindig szemben fogok állni, az pedig a
szocialistákat jól jellemző – nem ebben a frakcióban – képviselői obstrukciós
kísérletek. De a szakmai munkának mindig nagy tisztelője leszek. Köszönöm szépen.
Nos. Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. De előtte kérem
szíveskedjenek szavazni a Jobbik Magyarországért módosító indítványáról.
Török Dezső, frakcióvezető: Ügyrendi! Néhány perc türelmet kérek. Csiba
képviselőtársunk éppen rádiónyilatkozatot ad. Várjuk meg.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Rádió-nyilatkozatot? Közgyűlési ügyben?
Török Dezső, frakcióvezető: Kórházigazgatóként.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ügyrendiként jegyzem.
Bíró László, képviselő: Az SZMSZ módosításával kapcsolatban csak annyit szeretnék
elmondani, hogy az SZMSZ módosítást el tudnánk fogadni, de az egyik legnagyobb
problémánk az, hogy nem látunk rá hajlandóságot, hogy ez az egész rendszer
hatékonyabban működjön. Azt kérném, fontoljuk már meg, hogy 5 munkanappal az
első bizottsági ülés megléte előtt kézhez tudjuk-e kapni azokat az anyagokat, amik
tárgyalásra kerülnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ezt ügyrendi javaslatként veszem, amelyet
úgy kezelek, hogy a következő közgyűlésre egy ilyen javaslat fog érkezni a Jobbik
frakciótól az SZMSZ módosításával kapcsolatban. Rendben. Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyűlés 10 perc tárgyalási szünetet rendelek el és megkérem a FIDESZ
frakció vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlés tagjainak a megjelenéséről.
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10 perc szünet
Szünet után
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés a tárgyalási szünet
végével kérem, foglalják el a képviselők a helyüket.
Tekintettel a szünetre jelenléti kézfenntartással történő szavazást kérek a
képviselőktől.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés
határozatképes, 29 fő van jelen.
Ott tartottunk, a tárgyalási szünet előtt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselő-csoport módosító indítványainak elfogadásáról kell döntenünk.
Kérem, aki a módosító indítványok
elfogadására vonatkozóan igennel szavaz,
az emelje fel a kezét. 13 igen szavazat. Ki
az aki nemmel szavaz, kérem emelje fel a
kezét. 16 nem szavazat. Ki az aki
tartózkodik? Nem látok tartózkodást.
Megállapítom,
hogy
a
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
képviselőcsoport módosító indítványát a
közgyűlés nem fogadta el.
Kérem szíveskedjenek szavazni Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító
indítványának elfogadásáról.
Aki igennel szavaz, az tartsa fel a kezét. Ez
13 igen. Aki nemmel szavaz, kérem tartsa
fel a kezét. 16 nem. Tartózkodik-e valaki?
Nem látok tartózkodást.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
16 nem szavazattal 0 tartózkodással nem
fogadta el Pasztorniczky István közgyűlési
tag módosító indítványai.
Kérem, szíveskedjenek
elfogadásáról.

szavazni

a

napirendhez

kapcsolódó

rendelettervezet

Aki ezt elfogadja és igennel szavaz, kérem
emelje fel a kezét. Ez 16 igen. Aki nemmel
szavaz – ez 6 nem. Aki tartózkodik: 7
tartózkodás mellett. Köszönöm szépen, a
közgyűlés elfogadta a rendelettervezetet az
előterjesztői módosítással együtt..
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 1. § (6) bekezdés
a) pontjában, valamint 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően, - figyelemmel a
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.
évi CLIV. törvény rendelkezéseire - a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. fejezet - Általános rendelkezések)
„3. § A megyei önkormányzat önállóan, demokratikus módon, széleskörű
nyilvánosságot teremtve intézi a megye közügyeit és ellátja az önként vállalt
feladatait.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. fejezet – A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre)
„4. § A megyei önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és az egyéb ágazati jogszabályok
állapítják meg.”
3. §
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A Rendelet 15. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(4. Az előterjesztések rendje)
„bc) a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása;”
4. §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Az előterjesztések rendje)
„(1) Az önkormányzati rendelettervezet és határozati javaslat konkrétan megjelölt
rendelkezéseihez - §-ához, bekezdéséhez, illetve pontjához – szövegszerűen
megfogalmazott módosító, illetve kiegészítő indítványt írásban, legkésőbb a közgyűlés
ülésének napján 8 óráig nyújthatnak be a közgyűlés bizottságai, a képviselő-csoportok,
a tanácsnokok és más képviselők.”
5. §
A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(9. A napirend vitája)
„(2) A képviselők az egyes napirendi pontokhoz legfeljebb összesen 3 perc
időtartamban szólhatnak hozzá.”
6. §
A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(IV. fejezet
A képviselő jogai és kötelezettségei)
„33. § A képviselő a közgyűlés ülésének napirendi pontjaihoz nem tartozó közérdekű
ügyben – a napirendek megtárgyalását követően – jogosult legfeljebb 5 perc
időtartamú hozzászólásra.
7. §
A Rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(21. A megyei közgyűlés bizottságai)
„(1) A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:
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a) Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság,
önkormányzati képviselő és 8 nem képviselő,

amelynek

9

megyei

b) Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság, amelynek 13
megyei önkormányzati képviselő és 12 nem képviselő,
c) Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság, amelynek 9
megyei önkormányzati képviselő és 8 nem képviselő
tagja van.”
8. §
A Rendelet 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(22. A megyei önkormányzat hivatala)
„(4) A hivatal belső szervezeti felépítését, feladatait, működési rendjét a hivatal
szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.”
9. §
A Rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontjában és a Rendelet 19. § (2) bekezdés d)
pontjában a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész
helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
10. §
(1) A Rendelet 1., 2., és 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.
11. §
Hatályát veszti
a) a Rendelet 8. § (2) bekezdése,
b) a Rendelet 16. §-ából a „valamint a körzeti feladatot ellátó szociális,
egészségügyi, közoktatási, közművelődési intézményhálózat működési
rendjének, tevékenységi körének meghatározására, átszervezésére” szövegrész,
c) a Rendelet 24. § (4) bekezdése,
d) a Rendelet 25. § (1) bekezdés g) pontjából az „önkormányzati hatósági”
szövegrész,
e) a Rendelet 53. § (2) bekezdésének utolsó mondata,
f) a Rendelet 54. §-a,
g) a Rendelet 55. §-a,
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h) a Rendelet 3. függeléke.

12. §
Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak
alapvető feladatai

A bizottságok főbb feladatai:
„A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.” (Ötv. 23. § (1)).
„A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját…”
(Ötv. 27. §).

I. Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
1. Figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célzó
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
2. Javaslatot tesz a foglalkoztatást érintő fejlesztési források felhasználására.
3. Részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatásainak elemzésében.
4. Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak
kialakítását és felhasználását.
5. Közreműködik a megyei rendőrfőkapitány kinevezésére vonatkozó vélemény
kialakításában.
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6. Véleményezi a rendőrfőkapitány által készített, a közbiztonság helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.
7. Figyelemmel kíséri a közbiztonság javítását elősegítő pályázati kiírásokat,
javaslatot tesz pályázat benyújtására.
8. Kapcsolatot tart a tevékenységi körének területén működő állami és civil
szervezetekkel.
9. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
10. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
11. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
12. Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

II. Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
1. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
2. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat.
4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti
a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését.
Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a
képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
5. Előkészíti a megyei területére az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó
tervekkel összhangban a területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, a
megyei területrendezési tervet, gondoskodik a dokumentumok közötti összhang
biztosításáról.
6. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő fejlesztési források
felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati
tervek és uniós tervek).
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7. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei
területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.
8. Részt vesz a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében,
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.
9. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és
értékelésében,
a
területfejlesztési
programok
megvalósulásának
monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és
utólagos értékelésében.
10. Felügyeli a decentralizált pályázati rendszer működését.
11. Koordinálja a települések fejlesztési
önkormányzatok felkérése alapján.

tevékenységét

a

települési

12. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának
nyomon követésében és értékelésében.
13. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
14. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel,
társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
15. Segíti a területi gazdaságszervezést; részt vesz a megyei önkormányzat területi
gazdaságpolitikájának kidolgozásában; a térség fejlesztését közvetlenül
befolyásoló üzleti vállalkozások előkészítésében; a nemzetközi alapok térségi
igénybevételének szervezésében.
16. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait.
17. Koordinálja a megye több települési önkormányzatát érintő térségi feladatokat.
18. Együttműködik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes
bizottságaival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása, illetve a
területfejlesztési tervek koordinálása területén;
19. Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével, a térségi terület
rendezésével kapcsolatos feladatok összehangolásában.
20. Figyelemmel kíséri a vízellátás, csatornázás és egyéb műszaki infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó megyei komplex tervek végrehajtását.
21. Véleményezi a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítését szolgáló
terveket, a megyei hulladékgazdálkodási tervet.
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22. Részt vesz a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásában.
23. Figyelemmel
kíséri
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési és beszerzési
eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet.
24. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését,
pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az
önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az
önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban.
25. Véleményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével
összefüggő elképzeléseket.
26. Véleményezi környezetberuházásokat.

és

természetvédelmi

szempontból

a

kiemelt

27. Javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más
gazdasági érdekeltségek kezelésére.
28. Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére, a
környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.
29. Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot
tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdeményez.
30. Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel
kapcsolatos kezdeményezéseket.
31. Javaslatot tesz – a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig – a feladat-és
hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges
esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási
tevékenység ellátására és egyéb tevékenység díjazására, társadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának
és támogatások elszámolásának elfogadására.
32. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az elnök illetményének megállapítására és
emelésére.
33. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke és alelnöke(i) jutalmazására és annak
mértékére.
34. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
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35. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.

III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
1. Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek
hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.
2. Lefolytatja a titkos szavazást - amennyiben az hagyományos módon
történik - és megállapítja annak eredményét.
3. Figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek életkörülményeit, szociális és
kulturális helyzetét, segíti hagyományaik ápolását, értékeik megőrzését és
gyarapítását.
4. Támogatja a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi önkormányzatainak, megyei
szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek jogi,
gazdálkodási, működési problémáikat.
5. Figyelemmel kíséri a nemzetiségek életkörülményeinek javítását szolgáló
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
6. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, képviselőiket meghívhatja a bizottság
ülésére.
7. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
8. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
9. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
10. Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

2. melléklet az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet aBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke

I. Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
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A Közgyűlés nem ruház át hatáskört e bizottságra.
II. Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
1.

A közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos hatásköreit a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete és a Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzata alapján gyakorolja. Az eljárást lezáró döntés meghozatala
10 millió Ft értékhatár felett tartozik a hatáskörébe.

2.

A tulajdonosi jogok teljes körű gyakorlása 10 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár
közötti vagyon tekintetében.

3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat behajthatatlan követeléséről
lemondás kérdésében történő döntés 1 millió Ft és 10 millió Ft közötti értékhatár
esetén.

III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
1.

Ha a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása az 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 26. § (4) bekezdésében meghatározott okból
megszűnt, helyébe a póttag lép. Póttag hiányában a bizottság új tagot választ (Ve.
27. § (1) bekezdés).

2.

Kivizsgálja a megyei közgyűlés tisztségviselői, illetve a megyei önkormányzati
képviselők esetében az összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezést (2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdés).

3.

Nyilvántartja, vizsgálja és ellenőrzi a megyei közgyűlés tisztségviselői és a
megyei önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén az eljárás
eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet (2000.
évi XCVI. törvény 10/A. § (3)-(4) bekezdés).
A bizottság e feladatkörében:
a) Igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről.
b) Nyilvántartást vezet a tisztségviselők, önkormányzati képviselők (a
továbbiakban: önkormányzati képviselők) családi nevének kezdőbetűje szerint,
ábécé sorrendben az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az azokhoz
kapcsolódó egyéb iratokról.
c) A vagyonnyilatkozatokat névvel ellátott borítékban kell elhelyezni. Az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát nyitott borítékban, a

19
hozzátartozók vagyonnyilatkozatát lezárt és a bizottság által az átvételkor
lepecsételt borítékban kell tárolni, elkülönített, biztonsági zárral ellátott
lemezszekrényben az önkormányzat hivatala szervezési feladatokat ellátó
szervezeti egységénél. Az önkormányzati képviselő megbízatásának
megszűnését követő 30 napon belül a vagyonnyilatkozatokat vissza kell adni.
d) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. Az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozatát a bizottság, illetve annak két tagja előtt bárki
megtekintheti. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatába csak az Ügyrendi és Jogi
Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos
eljárás során.
e) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat
konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra
irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat
kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a
hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a
felhívásnak, vagy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság erről
tájékoztatja a képviselő-testületet.
f) A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén
felhívja az önkormányzati képviselőt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a
kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve amennyiben azt alaposnak tartja,
javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha az önkormányzati
képviselő kijavítja a kifogásolt adatokat, a bizottság nem rendeli el a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Erről tájékoztatja a képviselőtestületet és a kezdeményezőt.
g) Ha az önkormányzati képviselő nem tesz eleget a felhívásnak, illetve a
kezdeményezésben
foglaltakat
vitatja,
a
bizottság
elrendeli
a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását.
h) Az eljárás során a bizottság felhívására az önkormányzati képviselő köteles
saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának valamint
gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és
érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban
bejelenteni. Az azonosító adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be és
azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.
i) Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében
csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, illetve
adatokat tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új
tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a bizottság az eljárás lefolytatása
nélkül elutasítja.
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j) A bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni (Ötv. 12. § (4)-(5) bekezdés).

3. melléklet az 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet aBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökére
átruházott hatáskörök jegyzéke

1. A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását érintően a közgyűlés elnökének
hatáskörébe tartoznak:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot mint tulajdonost megillető
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 10 millió Ft értékhatárig;
b) értékhatárra tekintet nélkül a különböző pályázatokhoz a saját forrás
biztosítékul történő megjelöléséhez való hozzájárulás;
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat behajthatatlan követeléséről
történő lemondás 1 millió Ft értékhatárig;
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzeszközeinek lekötéséről történő döntés.

átmenetileg

szabad

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot a tulajdonában, vagy a
vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságban a közgyűlés elnöke képviseli. A
képviselettel más személyt – a közgyűlés tagját, az Önkormányzat Hivatala
köztisztviselőjét – is meghatalmazhatja. A közgyűlés elnöke e hatáskörében
gyakorolja mindazon tulajdonosi, munkáltatói jogokat, amelyek törvény vagy
önkormányzati rendelet alapján nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
3. A közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos hatásköreit a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában
foglaltak alapján gyakorolja. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 10 millió Ft
értékhatárig tartozik a hatáskörébe.
4. 10 millió Ft értékhatárig polgári jogi szerződéseket, együttműködési, támogatási és
egyéb megállapodásokat köthet.
5. Dönt a megyei önkormányzat számára gyors intézkedést igénylő ügyekben
(pályázat benyújtása), ha annak értékhatára nem éri el a 10 millió Ft-ot.

21

6. Dönt a képviselő hiányzásának igazolását, a tiszteletdíj kifizetésének
felfüggesztését, megvonását, illetve újbóli folyósítását érintő ügyekben.
1. függelék az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„2. függelék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak tagjai

I.

Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjai:
1. Farkas Félix
2. Dr. Csiba Gábor

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vadnai Zoltán
Vitális István
Baricska János Istvánné
Csabai Gyula
Szitka Péter
Holcman László
Kisgergely András

közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag

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

Dr. Sója Szabolcs
Tölgyesi Gergely
Farkas Zoltánné
Tóth Albert
Fazekas Zoltán
Komjáthi Imre
Takács László
Janiczak Dávid

nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag

II. Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság tagjai:
1. Török Dezső
2. Kolenkó Gábor

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag

Tóth Gábor
Aros János
Marton Péter
Szeles András
Szamosvölgyi Péter
Budai Erzsébet
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9. Kormos Dénes
10. Lukács András
11. Bíró László
12. Hoczáné Frankó Anna
13. Pasztorniczky István

közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag

14. Szemenyei Lajos
15. Román István
16. Negrutz Ágoston
17. Kontra László
18. Fábián István
19. Eszes László
20. Kormos Krisztián
21. Dobóné Koncz Judit
22. Nyeste László
23. Pap Zsolt
24. Molnár Géza
25. Dr. Szakály László

nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag

III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjai:
1. Szegedi Judit
2. Miklós Árpád

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag

Budai Erzsébet
Szalai Szabolcs
Farkas Félix
Kolenkó Gábor
Baricska János Istvánné
Mihályi Helga
Vécsi István

10. Demkó Dóra
11. Berki Elemér
12. Kovácsné Király Éva
13. Galvács Bálint Ottó
14. Dr. Garancsi László
15. Dr. Koleszár Lajos
16. Jámbor Márk
17. Szalóczy Tibor

nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag

2. Napirendi pont:
Javaslat a megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló
14/2006. (XI. 9.) rendelet módosítására
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A rendelet-tervezethez Pasztorniczky
István közgyűlési tag módosító indítványt terjesztett elő.
Elnökként a módosító indítványt nem támogatom.
A javaslatot Bizottságaink véleményezték.
Elsőként kérem a Kisebbségi Bizottság elnökét. És mielőtt megadnám a szót, minden
képviselőtársamat arra kérem, hogy az átlagosnál hangosabban próbálja
megfogalmazni mondatait. Köszönöm szépen.
Farkas Félix, a Kisebbségi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Bizottságunk az
előterjesztést megtárgyalta. 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság.
Bíró László, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót
Elnök úr. Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Oktatási és Sport Bizottság.
Szeles András: Bizottságunk 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső: Köszönöm a szót Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság 9
igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta a tételek csökkentését, ami a számok
nyelvére fordítva arról szól, hogy a külső bizottsági tagságért 45 ezer forint helyett 35
ezer forintra csökken az illetmény, a képviselők esetén 145 ezer forint helyett 124 ezer
forintra, bizottsági elnökök, tanácsnokok tekintetében pedig 195 ezer forint helyett 160
ezer forintra. Ezen csökkentések eredményeképpen a költségvetésben mintegy 7,5-8
millió forint meg fog maradni bérek és járulok tekintetében.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság.
Baricska Jánosné: Bizottságunk 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja
elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül az Ügyrendi
Bizottság. Továbbra is határozatképtelen volt?
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Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Pasztorniczky István képviselő parancsoljon.
Pasztorniczky István, képviselő: Köszönöm a szót Elnök Úr Tisztelt Közgyűlés!
Számunkra ez az előterjesztés normálisan és költségvetési
szempontból is
elfogadhatatlan, és még képmutatónak is tartom. Méghozzá azért, mert miközben a
közgyűlési tagjainak tiszteletdíját csökkenti, a bizottságok számát, és a külső bizottsági
tagok számát jelentősen csökkenti, ugyanakkor megfeledkeztek arról, hogy a saját
tiszteletdíjukat – gondolok itt Elnök úrra, alelnök urakra - is hasonló mértékben
csökkentse. Azt gondolom hogy ez meglehetősen etikátlan így, hasonlóképpen
etikátlan mint az Azori-szigeteki kiruccanás volt, amit az 1994.évi LXV. törvény
lehetőséget ad arra, hogy miután a közgyűlés nem kezdeményezheti, nem
változtathatja meg az önök javadalmazását, viszont az önök írásbeli kérelme alapján
lehetőség van arra, hogy hasonló mértékben a saját tiszteletdíjukat, egyéb juttatásukat
is csökkentsék. Ez további jelentős megtakarítást jelentene. Éves szinten 25 millió
forintot az önök hármuknak a javadalmazása, tehát ennek egy csak 15 %-os
csökkenése is két-három millió további forint megtakarítást jelentene. Úgy hogy én a
frakció nevében felszólítom Önöket arra, hogy kérjék ezt a Közgyűléstől, és
vizsgálják meg ennek a lehetőségét,. hiszen ez megvan, és hogy ha ezt megteszi ,
elfogadjuk, így is elfogadjuk az előterjesztést, mert belátjuk, hogy szűkös a
költségvetési forrás, de ez véleményünk szerint így lenne jogos.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. És más hozzászólás
van-e. Farkas Félix. Parancsoljon képviselő úr.
Farkas Félix: Köszönöm a szót Elnök Úr, én Pasztorniczky képviselő társam Azoriszigetekkel kapcsolatos hozzászólására szeretnék inkább reagálni.
Én úgy gondolom, hogy Magyarországról most volt lehetőség arra, hogy egy olyan
témában mennyire lehet tárgyalni, amilyen még soha nem volt, nem csak
Magyarországon nem volt, de a világban nem volt. Roma stratégiát készítettünk el és
ezt Borsod megyében, a leghátrányosabb megyében. Én ez miatt nem elmarasztalnám,
hanem inkább köszönetet mondok a Közgyűlés Elnökének, hogy ezt a nehéz dolgot,
nehéz témát felvállalta, magára vállalta, vitte. Azért már köszönet, hogy olyan roma
stratégiát sikerült letenni az asztalra, amivel most először kérték ki a magunknak a
romáknak véleményét is, hiszen ennek a kidolgozásában jó magam is részt vettem és
elfogadták. Én Elnök Úr ezért én önnek csak köszönetet tudok mondani, és remélem
ezeknek a programoknak a végrehajtásában majd számíthatok Önökre, az MSZP
frakciójára is, úgy hogy köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más
jelentkezik? Pasztorniczky képviselő úr, parancsolj.
Pasztorniczky István: Van lehetőségem úgy tudom, Tisztelt Farkas Félix képviselő
úr, nem a roma stratégiája ellen van kifogásunk, sőt helyesnek tartjuk hogy ez
megalkotásra kerül, és segíteni fogunk a végrehajtásban is, de az a véleményünk erről

25
egyébként, hogy nyugodtan Borsod megyében is meg lehetett volna tartani az európai
uniós képviselők idehívásával, Lácacsékére, vagy a megye bár mely más településére.
De most nem ezt a napirendet tárgyalunk, hanem a képviselőknek költségtérítéséről
szóló, és itt a morált és etikát említette és az Azori-szigeteket. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kérdezem,
hogy van-e más jelentkező hozzászólásra? Nem látok más jelentkezőt. Nem tudom,
hogy ezt az Azori-szigetek témát ezt megvitatta már a közgyűlés? Mert nem
emlékszem rá. Ezért ki jelentett föl engem? A Jobbik vagy az MSZP? Segítsenek már.
Valaki följelentett. Ezért is. Majd egyszer hagy tájékoztassam már a közgyűlést abban
a témában, hogy milyen sikereket értünk el. És az hogy most ezt ide keverte az
önkormányzati képviselők tiszteltdíjához, ez vagy rendkívüli mértékű tájékozatlanság
a nemzetközi ügyek területén, vagy tájékozatlanság az ott elért eredmények
tekintetében, vagy egyszerűen csak politikai baklövés. Ezt majd osszák be maguknak a
Jobbik frakcióban. úgyhogy most ennek a napirendnek a kapcsán a vitát lezártuk.
Ennek a napirendnek a kapcsán nem kívánok reagálni az Azori-szigetekre, de egyszer
fogok. Komolyan mondom, írok egy könyvet is róla, higgyék el. Olyan eredményeket
értünk el ott, amelyeket még nem ért el sem a magyar soros elnökség, sem Borsod
megye, sem még egyetlen egy a 274 régióból. Egyébként nagy szívfájdalmam nekem
is, hogy nem tudjuk itt megrendezni a 274 európai régió közgyűlését és az ehhez
tartozó hatalmas többnapos konferencia-sorozatot. De talán majd az önök segítségével
lesz olyan pénzügyi lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Örülünk neki, hogy
felvetette. Egyébként hagy mondjam el önöknek, hogy olyan sikert viszont értünk el,
hogy az Európa Tanács szervezésében elindul egy roma bizottságnak a felépítése,
amelybe ezen stratégia kapcsán Borsod-Abaúj-Zemplén megyét meghívták, sőt az
alapításban részt vesz, és létrejön egy szövetség, amely többszáz régiót fog
újratömöríteni, és ennek az alakuló ülését egyenlőre Európa Tanács költségvetéséből
már a Miskolci Egyetemre és Miskolcra próbáltuk hívni Strassburg helyett. Úgyhogy
fönntartom, amit az elején mondtam, hogy nyilván politikai rosszindulat, vagy
tájékozatlanság mondatta önnek azt, hogy a képviselők tiszteletdíjáról azt ide kell
keverni. Képviselő úr ügyrendi? Mert a vitát lezártuk.
Pasztorniczky István: Elnézést elnök úr, én még hozzászólásra jelentkeztem. Farkas
Félix képviselő úr szintén jelentkezett hozzászólásra. Én egy rövid reagálásra,
viszontválaszra Farkas képviselő úr felszólalására reagáltam, és még nem zárta le
elnök úr a vitát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mivel megkérdeztem, hogy van-e más
hozzászólásra jelentkező és bejelentettem, hogy nincsen, tehát innentől kezdve a vitát
lezártuk. Ügyrendi javaslat az MSZP frakció soraiból. Parancsolj képviselő úr.
Szitka Péter: Valamikor biztos el kell jutni arra a pontra, hogy önkormányzati vezetők
más tisztségviselők, vezetők külföldi utazásai egyébként ne legyen politikai
csatározásoknak eszköze, csak azért mondom, mert annak idején, az előző ciklusban is
már volt szerencsém politikailag is, és önkormányzati vezető is lenni, és akkor még
nagyon sok mindenkit nem izgatott a távol-kelet, mi már akkor, abban az időben azt
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mondtuk, hogy a kínai kapcsolat az valamikor lehet jól fognak jönni. Engem
egyébként kb. 4-5 éve hurcolnak meg ezzel a dologgal otthon Kazincbarcikán és én
azért örülök ennek a hozzászólásnak, mert lehet, hogy azt fogom mondani, hogy
meginvitálom akár az egész FIDESZ frakciót innen Barcikára, hogy mondja már meg
valaki az ottani FIDESZ frakciónak is hogy ezek a típusú magatartások, amikor
egzisztenciálisan, családilag és minden szempontból is meghurcolják az embert azért,
mert csinálná a dolgát,és segítő szándékkal, adott esetben, külföldre utazik, hogy ez
nem jó. Engem is feljelentettek ezzel kapcsolatban, tehát egy-egy ebben a történetben,
nem feltétlenül érdekel, nem a szocialisták közül volt a dolog. Én tudom engem ki
jelentett fel, szóval igazából valahogy ezt le kellene zárni és ezzel nem biztos így
kellene foglalkozni. Mondom engem 4 éve mikor választási ciklus van és amikor
egyébként azt lehet, akkor a Szitka Kínában volt és kivel volt és hogy volt és kifizette
és stb stb Erre valahol orvosolni kell, mert úgy gondolom, hogy nem igazán jó.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: a vitát lezárom. A következő napirendi
ponthoz azonnal lehet ügyrendi. Most akkor az ügyrendi felszólalás kapcsán hagy
adjak választ. Szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy tekintve, hogy a
területfejlesztés és ennek kapcsán a gazdaságélénkítés a megyei önkormányzat
feladata, tekintve, hogy a nemzetközi kapcsolatok is a megyei önkormányzatok
feladata, s tekintve, hogy a megyében vagy egy hatalmas vegyi gyár, amelynek immár
kínai tulajdonosa van, és ez éppen Kazincbarcikán van, - van egy másik is, aminek
magyar tulajdonosa van, az még jobb -, ez a tulajdonos, ami egyébként egy globális
vegyipari nagyhatalom, ez Kínában bizonyos Shandong tartományból érkezett és ezért,
ezen az alapon a megyei önkormányzat és Shandong tartomány gazdasági,
kereskedelmi és politikai vezetői fölvették egymással a kapcsolatot és a Jiangxi
tartomány meglévő fejlődő nemzetközi kapcsolata mellett Shandong tartománnyal is
kapcsolatot kívánunk létesíteni. Ennek első lépése az lesz, hogy Shandong tartomány
politikai és gazdasági vezetői meglátogatják Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Ám
elkerülhetetlen lesz – most mondom a feljelentők kedvéért, nem tudom ki az –, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei politikai, gazdasági és kereskedelmi vezetők is
viszontlátogatást tegyenek, mert a diplomáciai viszonosság ezt megkívánja. És ha
egyáltalán akarunk gazdasági sikereket, befektetőket, termelő kapacitást biztosító
lehetőséget elérni, akkor ezeket a lépéseket meg kell tenni. Tehát már most szólok,
hogy előbb-utóbb föl fog merülni ez a kérdés a nemzetközi kapcsolatainknál, hogy
bizony-bizony kínai látogatásra is sort kell, hogy kerítsünk.
Tisztelt Közgyűlés, a második napirendi pontunk, ami a Javaslat a megyei
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szól, ehhez az
előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. De előtte kérem szíveskedjenek
szavazni Pasztorniczky István közgyűlési tagunk módosító indítványának
elfogadásáról.
Aki ezt a módosító indítványt elfogadja
kérem kézfelemeléssel jelezze. 13 igen
szavazat, aki nem fogadja el, 16 nem
szavazat. Ki az aki tartózkodott? Nem
látok ilyet. Így a közgyűlés nem fogadta el
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Pasztorniczky közgyűlési tag módosító
indítványát.
Kérem most szíveskedjenek szavazni a napirendhez tartozó rendelet-tervezetünk
elfogadásáról.
Aki igennel szavaz, kérem tartsa fel a
kezét. 29 igen. Ki az, aki nemmel szavaz?
Ki az aki tartózkodott? Nem látok ilyet, így
megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, elfogadta a rendelet-tervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló 14/2006. (XI. 9.) rendelet
módosításáról

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Közgyűlés Kisebbségi Bizottsága, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága, Oktatási és Sport Bizottsága, Pénzügyi, Közbeszerzési és
Gazdasági Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottsága, Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottsága, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottsága
véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
1. §
A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 14/2006. (XI. 9.)
rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A megyei önkormányzat képviselőjét testületi munkájáért havonta tiszteletdíj
(továbbiakban: alapdíj) illeti meg, amelynek mértéke a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap 2,3-szorosának szorzata.
(2) A képviselő a közgyűlés egy vagy több bizottságában kifejtett tevékenységéért - az
alapdíjon felül - tiszteletdíjra jogosult, amelynek mértéke az alapdíj 40 %-a.
(3) A bizottság elnökét és a tanácsnokot - az alapdíjon felül - az alapdíj 80 %-ának
megfelelő tiszteletdíj illeti meg, több tisztség, bizottsági tagság esetén is.
(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 40 %-a.”
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2. §
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

3. napirendi pont
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztői módosítást terjesztek be, és
javaslom, hogy az előterjesztés 4. oldal, KIADÁSOK cím, A./ pont 2. bekezdése a
következőkre módosuljon.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásával összefüggő
22.900 eFt átvett pénzből, 10.000 eFt általános tartalékként, 12.900 eFt fejlesztési
céltartalékként kerül betervezésre.
A szöveges módosítás következtében módosultak az előterjesztés 1. és 3.
mellékletének kiadási előirányzatai is
Javaslatot az összes bizottság véleményezte.
Így elsőként kérném az Egészségügyi Bizottság Elnökének véleményét:
Dr. Csiba Gábor: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés, az egészségügyi bizottság 7
igen, 3 nem 3 tartózkodás.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kisebbségi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 5 igen, 1 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság.
Bíró László: Elnök Úr! Bizottságunk 5 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső: A Pénzügyi Bizottság 9 igen és 4 tartózkodás mellett fogadta el a
rendeletet és elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság.
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Baricska Jánosné: Bizottságunk 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az Ügyrendi Bizottság itt sem volt
határozatképes. Oktatási és Sport Bizottság
Szeles András: 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasoljuk elfogadni az
előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Frakcióvezető Úr. parancsoljon.
Lukács András: Köszönöm a szót Elnök Úr, tisztelt képviselőtársak. Könnyű
helyzetben voltunk sok időt nem kellet eltölteni a 2012. évi megyei költségvetés
áttanulmányozásával, nem volt nehéz dolgunk, hiszen működési bevételek nulla forint,
sajátos működési bevételek nulla forint, és így mehetünk sorban az egészen. Éppen
arról beszélgettünk, hogy a megyei önkormányzat hivatalának munkatársai, 1990-től
nem voltak ilyen könnyű helyzetben amikor éves költségvetést készítettek. Sajnáljuk,
hogy ilyen körülmények, ilyen feltételek között kell tevékenykedni. Gyakorlatilag
visszaköszön mind az a funkcióvesztés, amelyet a törvény hozott.
Tartalmi dologban két észrevételem lenne csak.
Az egyik a költségvetésben szerepel a 2.147.000 Ft-os összeggel az öt megyei szintű
kisebbségi önkormányzat működési feltételeinek támogatása. Tudjuk nagyon jól, hogy
alig több mint 400 ezer forintból egy kisebbségi önkormányzat érdemi munkát
pontosan a kisebbségek érdekében nem nagyon tud végezni Én arra szeretném kérni a
megyei vezetést, hogy abban az esetben ha év közben bármilyen szintű lehetőség
nyílik arra, hogy ezen a területen módosítani, korrekciót lehessen végrehajtani, akkor
figyeljünk oda és legyen fontos a megyei vezetésnek, mint ahogy a megye lakóinak is
fontos., hogy ezek az önkormányzatok valós funkciót betöltve, komolyabb
rendezvényeket, komolyabb akciókat tudjanak szervezni, és ehhez a működési keretek
érdemben rendelkezésre álljanak.
És a másik, mert kettőt ígértem. A költségvetési rendeletben az szerepel, hogy az
értékcsökkenési leírás összege és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlására
betervezett összeg nulla forint. Az ÁSZ vizsgálat anyagát ha átnézzük, akkor abban
pontosan arra hívták fel a figyelmet, bár más körülmények között, mert még akkor volt
vagyona a megyei önkormányzatnak, a jelenlegi körülmények között ugye épületünk
egy kis része maradt meg a megyei önkormányzat tulajdonában, birtokában, illetve
valamennyi eszköz. Én azt szeretném kérni, hogy jó volna, ha a közgyűlés tagjai ugye
január 1-jét követően tisztában lennének azzal, hogy ténylegesen milyen vagyonnal
rendelkezik az önkormányzat, tehát erről egy vagyonkimutatást ha kaphatunk, akkor
ezzel ne várjunk az áprilisi közgyűlésig amikor majd az előző évről szóló költségvetési
rendeletből a beszámoló lesz és majdani vagyonrendeletre módosítására tesznek
javaslatot. És talán ezzel összefüggésben azt szeretném kérni és javasolni, hogy ennek
az épületnek megóvása és a történelmi szerepének való megfelelés azért megköveteli,
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hogy erre bizony folyamatosan pénzeszközt fordítsunk. Tudom, hogy a jelenlegi
költségvetés nem tesz lehetőséget, mégis ha mozgástér alakul akkor kérem hogy erre
figyeljen oda a közgyűlés. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, van e
más kérdés vagy hozzászólás? Parancsoljon képviselő úr.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!
Helyzetet jogszabályok alapján kialakult körülményeket nem elemezve tovább néhány
dolgot néhány kérdést vagy aggodalmat, talán még mindig célszerű megfogalmazni,
hátha a későbbiekben ez még helyére kerül. Mi azt látjuk, hogy a Megyei
Önkormányzat költségvetése korábbinak jó indulattal 1 %-a. Ha azt nézzük, a Megyei
Önkormányzat költségvetése alig éri el az átszervezés előtt lévő egy megyei
önkormányzati intézmény megjegyzem kisebb éves költségvetését. Tehát nagyjából
ezekről a nagyságrendekről beszélünk, hogy most pontosan fordítsuk le ezt az összeget
ami ott van. A megyei önkormányzat költségvetésének korábban igaz, hogy voltak
ennek a résznek általunk vitatott részei, ami az önként vállalt feladatok körében
tartoztak, de voltak nagyon jó célok. Ma erre nincs, vagy nagyon korlátozottan van
lehetőségünk. Hogy néhány konkrét dolgot mondjak. Valamilyen módon
foglalkoztunk, képviselő társam is sokszor mondta a Bursa Hungarica támogatásával,
hátrányos helyzetű fiatalok lehetőségei, önkormányzati támogatások, kapcsolódva
állami forrásokkal. Itt nincs, nem látjuk, hogy másutt van-e? Indítottunk olyan
folyamatokat, akár az én szűkebb szakterületemen, a tehetséges gyerekek segítségével
kapcsolatban, fent tudunk tartani egy kisebb megyei alapot, el tudunk indítani
különböző folyamatokat.
És ugye azt látjuk, hogy erre valós mozgástér nincsen. Ha a költségvetés kifeszített
részét nézzük, akkor tulajdonképpen azokra a keretekre, szervezeti keretek
működtetésére, amely óhatatlanul valamilyen költséggel is jár, ami a megye
közéletének, a megyei ellátásó rendszer koordinálásának különböző szakmai fórumok
működtetésének kerete, nyilvánvalóan ezt sem nagyon látjuk.
Azon túlmenően, hogy van a magyar önkormányzati rendszerben egy
megkerülhetetlen racionalizálási szándék, amit tolunk már elejétől kezdve, a megyei
önkormányzat szempontjából egy adósságtól való megszabadulás, amit rettentő fontos.
Ma azt látjuk, hogy emberek életminőségét érintő kérdésekben, megyei
önkormányzatnak tényleg a szerepvállalása, közvetlen és közvetett szerepvállalása
teljes mértékben visszaszorult.
Nem látjuk ezeknek a támogatási rendszernek a jövőjét, megyei keretekben nem,
másutt pedig semmilyen jelét nem látjuk. És túlléptem az időt, de talán fontos. Jó
lenne, hogy ha a megyei önkormányzat most már a megye lakóinak érdekérvényesítési
keretében szervezetten is megfogalmazná azt a kérdést, kérdéssort, akár Elnök Úron
keresztül is. Lehet, hogy Ön bár tudja rá erre a választ, ezek olyan fontos megyékhez
kötődő dolgok voltak, aminek a további működtetésére pont az itt élők érdekében a
megyének szüksége lenne. Nem látjuk ezt a költségvetésben, de sajnos másutt sem, az
még inkább aggasztóbb.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő Úr, van e más
hozzászólás jelentkező. Nem látok ilyet. Így a vitát lezárom.
Engedjék meg, hogy válaszoljak elsőként a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó
felvetésre. Ugye az állami támogatásunk összege került - ami kifejezetten erre szóló
állami támogatás - beállításra a költségvetésbe. Természetesen, ha év közben mód és
lehetőség nyílik rá, akkor mi is szívesen támogatjuk ezeket az önkormányzatokat, tehát
ebben nincs közöttünk vita. Eszközpótlás, vagyonleltár készül, természetesen
hamarabb, mint április, el kívánjuk juttatni a képviselők részére azt, hogy milyen
vagyonnal rendelkezik a megváltozott feladatok után a megyei önkormányzatunk.
Viszont annyit hagy mondjak el, hogy az épület nekünk is fontos, ezért erős
tárgyalásban és megegyezésben is vagyunk Miskolc Megyei Város Polgármesterével,
akinek a regionális operatív programok kiemelt oldaláról Miskolc város rehabilitációs
részében jelentős forrásai vannak, hogy a megyei önkormányzat történelmi épülete az
valamilyen szinten bekerüljön ebbe a város-rehabilitációs második lépcsőbe. Tehát én
számítok arra, hogy itt fogunk tudni egy jelentős állagmegóvást, sőt ezen túlmenően is
az épületről gondoskodni.
Az önként vállalt feladataink kapcsán pedig csak annyit, hogy az a racionalizációs
lépés ami az önkormányzatok kapcsán zajlik, annak a kulcsszava az a feladatalapú
finanszírozás így, hogy ha mi szeretnénk önként vállalt feladatokat vinni, akkor ahhoz
meg kell teremtenünk a saját bevételt, amely saját bevétel már nem az a típusú saját
bevétel ahol eddig volt definiálva az önkormányzatok kapcsán. Amennyiben ezt
sikerül megteremtenünk, és azt gondolom, hogy a területfejlesztés kapcsán különös
tekintettel talán majd a megyei fejlesztési ügynökségre lesz lehetőségünk arra, hogy
saját bevételt teremtsünk. Így azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni vitatni, hogy
melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyekbe a megye lakosságának érdekében
el fogunk tudni járni Úgyhogy nem áll egymástól messze az álláspontunk. Köszönöm
szépen.
Tisztelt Közgyűlés! Kérem, szíveskedjenek szavazni az előterjesztéshez kapcsolódó
egy rendelet-tervezet elfogadásáról az előterjesztői módosítással együtt.
Aki igennel szavaz kérem tartsa fel a kezét,
16 igen, ki az aki nemmel szavaz, 13 nem,
ki az aki tartózkodik, nem látok
tartózkodást. Megállapítom, hogy a
közgyűlés elfogadta a rendelet-tervezetet
az előterjesztői módosítással együtt.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ felhatalmazása alapján, a
helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését
követően - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2012. évi költségvetése
2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 343.147 e Ft-ban állapítja meg.
(1. melléklet)
3.§
Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 2.
melléklet tartalmazza.
4. §
(1) A Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 343.147 e Ft-ban állapítja meg.
(1.melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből (3.sz melléklet)
önkormányzati hivatal kiadásai
(3. melléklet részletezése szerint),

318.100eFt

A költségvetésben az értékcsökkenési leírás összege és ezzel arányban az
elhasználódott eszközök pótlására betervezett összeg 0 Ft.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
közgyűlés.
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(4) A Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételeinek-kiadásainak
előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
5. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
6. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés
között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a
pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a
2012. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az
általános tartalékkal való rendelkezésre is.
Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
7. §
Az Áht. 23§ előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy
éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli
hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
8.§
Az Áht. 85§-a szerint a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kisössszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni
9. §
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Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2012. január 1-jétől kell
alkalmazni.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Zárt ülésen következik a 4. napirendi pont
Zárt ülés után
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nem, ez már nem. Már behívjuk az urakat.
Felkérem Tóth Albert, Janiczak Dávid, Fábián István, Eszes László, Kormos Krisztián
és Galvács Bálint Ottó megválasztott bizottsági tagokat eskütételre. Kérem a
közgyűlést, hogy álljanak föl, és kérem a megválasztott bizottsági tagokat, mondják
utánam az eskü szövegét.
Én, ………………………….. (Név)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Köszönöm szépen.
Kérem fáradjanak ide az esküokmány átadásához A megyei közgyűlés nevében
mindannyiuknak gratulálok, és eredményes bizottsági munkát kívánok.
Tisztelt Közgyűlés!
Nyílt ülésünket folytatjuk, az 5. napirendi ponttal.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
módosítására
A javaslatot a Kisebbségi, a Kulturális, az Oktatási és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit ebben a sorrendben, ismertessék a
bizottságok véleményét.
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Farkas Félix: Bizottságunk megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság elnökét kérdezem.
Bíró László: Tisztelt Elnök Úr a bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási Bizottság
Szeles András: Bizottságunk 14 igen egyhangú szavazattal javasolja az előterjesztés
elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság
elnökét kérdezem, hogy még mindig határozatképtelen volt?
Vécsi István: Végig.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Végig határozatképtelen volt. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt. Így a
vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem ennek
elfogadásáról szíveskedjenek szavazni.
Aki
igennel
szavaz,
azt
kérem,
kézfelemeléssel jelezze, ez 23 igen. Aki
nemmel szavaz,
aki tartózkodik, 4
tartózkodás. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta
a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2012. (II. 16.) határozata

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlés megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról
szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának alapító
okiratát 2012. március 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat bevezető részében „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 1. §-a” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a” szövegrész lép.
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b) Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az alapításról
rendelkező jogszabály:

A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése

c) Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. Közfeladata:

A megyei önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
továbbá
területfejlesztési,
vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatok
ellátása

d) Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Államháztartási
szakágazati besorolása:
Alaptevékenysége:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
691002 Egyéb jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység
811000 Építményüzemeltetés
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági
tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos, települési és területi
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
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841118 Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások
általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
841161 Pályázat- és támogatáskezelés,
ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841172 Általános gazdasági, társadalmi
tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
841229 Társadalmi tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
kisebbségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok területi
igazgatása és szabályozása
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és
szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és
szabályozása
841357 Turizmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési
területi feladatok
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások
elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szervekkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

890216 Önkormányzati ifjúsági
kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
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940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
e) Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül, és azt követően a számozás értelemszerűen
módosul.
f) Az alapító okirat 6. pontjában az „Illetékessége:” szöveg „Illetékessége, működési
köre:” szövegre, a 8. pontban szereplő szöveg „Gazdálkodási besorolása: önállóan
működő és gazdálkodó” szövegre módosul.
g) Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
10. A foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony:

A foglalkoztatottak jogviszonyára a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az
irányadó, míg a választott tisztségviselőre a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény
irányadó.

h) Az alapító okirat 12. pontja (A feladatellátást szolgáló vagyon) helyébe a következő
rendelkezés lép:
12. Jogelőd neve és
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB.
3525 Miskolc, Tanácsház tér 1.

i) Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül, és azt követően a számozás értelemszerűen
módosul.

2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az alapító okirat módosításáról szóló jelen
határozatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt mellékelt alapító okiratot a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstárnak küldje
meg.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
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A költségvetési szerv:
1. Neve:
2. Székhelye:
3. Alapításáról rendelkező
jogszabály:
4. Közfeladata:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Hivatala
3525 Miskolc, Városház tér 1.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése
A megyei önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása, továbbá területfejlesztési,
vidékfejlesztési,
területrendezési,
valamint
koordinációs feladatok ellátása

5. Államháztartási szakágazati 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
besorolása:
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Alaptevékenysége:
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
691002 Egyéb jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői
tevékenység
811000 Építményüzemeltetés
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános
végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
841161 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési
tevékenységek helyi, területi szinteken
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841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
841229 Társadalmi tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok területi igazgatása és
szabályozása
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és
szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és
szabályozása
841357 Turizmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési
területi feladatok
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások
elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841907 Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szervekkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi
kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések
és programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
működési Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. Illetékessége,
köre:
7. Irányító szervének neve és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése
székhelye:
3525 Miskolc, Városház tér 1.
önállóan működő és gazdálkodó
8. Gazdálkodási besorolása:
kinevezési A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 75. § (2) bekezdése alapján a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalát a
megyei főjegyző vezeti, akit a megyei közgyűlés
nevez ki határozatlan időre
foglalkoztatottakra A foglalkoztatottak jogviszonyára a közszolgálati

9. Vezetőjének
rendje:

10.

A
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foglalkoztatási tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az
irányadó, míg a választott tisztségviselőre a
polgármesteri
tisztség
ellátásának
egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény
irányadó.
11. Alapító szerv neve és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.
székhelye:
1990
Alapítás éve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB.
12. Jogelőd neve és
3525 Miskolc, Tanácsház tér 1.
székhelye:
A megyei főjegyző, illetőleg az általa megbízott
13. Képviseletre jogosult:
személy
vonatkozó
jogviszony:

Miskolc, 2012. február 16.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a 31/2009. (IV.30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25-i ülésén az 57/2009. (VI.
25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, 2009. december 17-i ülésén 149/2009. (XII. 17.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított 2009. december 17-ei hatállyal, továbbá a 2012.
február 16-i ülésén 3/2012. (II. 16.) határozattal módosított 2012. március 1-jei hatállyal.

6. napirendi pont
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztői módosítást terjesztek be,
amely szerint javaslom, hogy a Közgyűlés Pénzügyi, Közbeszerzési és Gazdasági
Vállalkozási, Területfejlesztési Bizottság elnevezése Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságra módosuljon. Ez ugyanaz az
adminisztrációs hiba, ami az 1. napirend elfogadásánál is említésre került. Ennek
megfelelően a Határozati javaslathoz csatolt 1. melléklet „21.3. Terület- és
Vidékfejlesztési Osztály” című fejezet „Bizottságok működésével kapcsolatos
feladatai:” cím alatti szövegben a vonatkozó módosítások is átvezetésre kerülnek.
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A javaslatot a Bizottságaink véleményezték.
Elsőként a Kisebbségi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix: Bizottságunk 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
ajánlja a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kulturális Bizottság
elnökét kérdezem.
Bíró László: Elnök úr, bizottságunk a határozattervezetet 8 egyhangú igen szavazattal
támogatja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási Bizottság
elnökét kérdezem.
Szeles András: 7 igennel, 4 tartózkodás mellett javasoljuk elfogadni a határozatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső: A Pénzügyi Bizottság 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a
javaslatot .
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A Szociális Bizottság elnökét
kérdezem.
Baricska Jánosné: 5 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az ügyrendi pedig határozatlan képtelen
továbbra is. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlési tagokat,
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky
képviselő Úr parancsoljon.
Pasztorniczky István: Tisztelt Közgyűlés Tisztelt Elnök Úr! A Most tárgyalt
Szervezeti Működési Szabályzat szerint a Kabinetiroda gondoskodik arról, hogy a
közgyűlés tagjai a munkájukhoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá a
Kabinetiroda ellátja a hivatal honlapjának szerkesztési feladatait. A Szervezési és
Pénzügyi Osztály feladata pedig a közgyűlési, bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése,
valamint a megyei önkormányzat közlönyének szerkesztése és kiadása. Ennek
fényében tájékoztatom Önöket Tisztelt Közgyűlés, hogy december 17-én kértem a
Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjétől, azoknak a jegyzőkönyveknek az elküldését
amik nem voltak fenn a honlapon, továbbá kértem a hiteles másolatait az eddigi
közgyűlési jegyzőkönyveknek egy példányban. Miután nem kaptam választ 30 napon
belül sem Elnök Úrtól kértem, hogy intézkedjen. Ezek után Főjegyző Úrtól kaptam
egy – hát nagyon finoman minősítem, hogy ha azt mondom – cinikus választ, amiben
arról tájékoztatott, hogy ha hozok be nyomtatópapírt, meg tonert akkor megkaphatom
ezt. Hát én itt visszautasítom az ilyen fajta típusú válaszokat. Nem véletlenül kértem
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amit kértem. Jegyző Úrnak pedig nem az a feladata, hogy ilyen fajta cinikus választ
csináljon, hanem vezesse a hivatalt, és tegyék a dolgukat. Az SZMSZ-ben biztosított
jogom az, hogy kérjem a jegyzőkönyveknek a hitelesített másolatát, és nem fogok be
hozni se tonert, se papírt, hanem kérem továbbra is, hogy teljesítsék kérésemet. És hát
most itt a napirendhez kapcsolódóan kérdezem, az SZMSZ szerint melyik szervezeti
egységnek a feladata, hogy teljesítse ezt a kérést. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Más képviselői
hozzászólás? Nem látok ilyet.
Megadom a lehetősége Főjegyző Úrnak, hogy válaszoljon a vita lezárását követően.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Pasztorniczky képviselő által elmondottak azért nem teljesen így történtek, tudniillik, a
képviselő úr kérése, az jószerivel a közgyűlésnek a megalakulásunktól számított
valamennyi ülésnek a jegyzőkönyvét az elektronikus és a papír alapon történő
megküldését indítványozta. Az elektronikus megküldésnek természetesen eleget
tettünk, valamint a zárt üléseknek a határozatait is természetesen rendelkezésre tudjuk
bocsátani. Azonban azért semmiféle cinizmus nem volt a levelemben, ilyen szándék
nem vezetett bennünket, a hivatal tudja a feladatát, azonban képviselő úrnak is meg
kell értenie, hogy ha ez mondjuk általánossá válik, akkor gyakorlatilag csak azzal kell
foglalkoznunk, hogy ezer oldalas jegyzőkönyveket küldözgessünk meg, amit ha Elnök
Úr a továbbiakban azt fogja mondani, hogy mégis ragaszkodjunk hozzá, hogy küldjük
meg, akkor meg fogjuk tenni természetesen. Szeretném mindenkinek a figyelmét
felhívni arra, hogy ez már a megváltozott környezetben komoly anyagi és
adminisztratív terhet jelent. Lehet természetesen, de én ezt most ebben a hajtásban
magamra vállaltam, hogy jelzem a képviselő úrnak, hogy ez most pillanatnyilag a
megyei önkormányzat hivatala számára anyagi terhet jelent.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A vitát lezártam, főjegyző úrnak megadtam
a lehetőséget a válaszadásra.
Pasztorniczky István: Személyes érintettség esetén két perces viszontválaszra van
lehetőség.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Milyen személyes érintettsége van?
Képviselő úr, milyen személyes érintettsége van? A személyes érintettség szabálya
nem erre az esetre vonatkozik. A vita lezárása után elnökként válaszadás kapcsán azért
egyvalamit hagy kérdezzek. Volt egy ilyen zárójeles mondat, hogy nem véletlenül
kérte, amit kért. Ezt kifejtené esetleg majd bővebben nem a napirendi pont keretében?
Mert olyan sejtelmes bejelentésnek tűnt már a felvetés is.
Tisztelt Közgyűlés előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem
szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról,
az előterjesztői módosítással együtt.
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Aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Ez 23 igen. Aki nemmel, aki
tartózkodik, 4 tartózkodás. Megállapítom,
hogy a közgyűlés a határozati javaslatot
előterjesztői módosítással együtt elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint 2012. március 1-jei
hatállyal jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról, és az annak érdekében szükséges
intézkedések megtételéről.
Felelős: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal

1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
4/2012. (II. 16.) határozatához
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 75. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés e) pontja és 10. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja
és 13. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat hivatala (a továbbiakban: hivatal)
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
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I. fejezet
Általános rendelkezések
1) A hivatal elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
2) A hivatal székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
3) A hivatal alapító okiratának kelte: 2009. december 17.
A hivatal alapító okiratának száma: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a 31/2009. (IV.30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25-i ülésén az
57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, 2009. december 17-i ülésén
149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal módosított 2009. december 17-ei
hatállyal.
A hivatal alapításának időpontja: 2009. június 1.
4) A hivatal postacíme: 3501 Miskolc, postafiók: 184.
5) A hivatal hivatalos pecsétje: körbélyegző, a következő felirattal: „Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Hivatala”, középen Magyarország címere.
6) A hivatal jogállása: jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
7) A hivatal irányítása: A közgyűlés elnöke a képviselő-testület döntései szerint és
saját önkormányzati jogkörében irányítja a megyei önkormányzat hivatalát. A
megyei közgyűlés biztosítja a hivatal működésének dologi feltételeit. A hivatal
működéséhez szükséges előirányzatokat a megyei önkormányzat éves
költségvetése határozza meg.
8) A hivatal vezetője: a megyei főjegyző.
9) A hivatal alapvető feladata: a testületi és a tisztségviselői döntések szakmai
előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
10) A hivatal ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és
megnevezéssel besorolt alaptevékenységei:
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691002 Egyéb jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
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811000 Építményüzemeltetés
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841161 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
szinteken
841173 Statisztikai tevékenység
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és
szabályozása
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841357 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
11) A hivatalnak önálló, saját nevében rendszeresen végzett vállalkozási tevékenysége
nincs.
12) A hivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok megjelölése:
Magyarország Alaptörvénye
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV.
törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.
törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 2000. évi XCVI.
törvény
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
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13) A hivatal a következő gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorol alapítói,
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat:
KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Kft. (Cg. 05-09-013956)
Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 10-09-028924)
Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 05-09-017897)
14) A hivatal létszámát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.
15) A hivatal szervezeti felépítésének ábráját az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.
16) A képzettségi pótlékra jogosító köztisztviselői munkaköröket és képzettségeket az
SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.
17) Az adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címek száma
együttesen a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszámának
legfeljebb a 20 %-a.
18) Vagyonnyilatkozat-tételre köteles:
a) a főjegyző,
b) az aljegyző,
c) az osztályvezetők,
d) gazdasági vezető,
e) a közbeszerzési eljárásban közreműködők,
f) a megyei főépítész,
g) a belső ellenőr.

II. fejezet
A hivatal szervezeti felépítése és feladata
19) A hivatal szervezeti felépítése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának struktúrája az alábbiak
szerint tagozódik:
19.1. Főjegyző
19.2. Aljegyző
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19.3. Kabinetiroda (jogállását tekintve osztály)
19.4. Szervezési és Pénzügyi Osztály
Szervezési Csoport
Pénzügyi Csoport (gazdasági szervezet)
19.5. Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
19.6. Belső ellenőr
20) A hivatal feladata
20.1. A hivatalvezető, megyei főjegyző feladat- és hatáskörei
20.1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből
eredő feladatok:
a) vezeti a közgyűlés hivatalát;
b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról;
c) döntésre előkészíti a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a közgyűlés elnöke ad át;
e) tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés, a közgyűlés bizottságá(i)nak
ülésén;
f) jelzi a közgyűlésnek, a bizottságának, a közgyűlés elnökének, ha a
döntésüknél eljárásuk során jogszabálysértést észlel;
g) dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben;
h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és
munkavállalói tekintetében a jelen SZMSZ-ben meghatározottaknak
megfelelően;
i) javaslatot tesz a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének
meghatározására;
j) közreműködik a megyei közgyűlés munkatervére vonatkozó javaslat
elkészítésében;
k) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntés-tervezetek a
törvényességi követelménynek megfeleljenek;
l) biztosítja a közgyűlési és bizottsági ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését és
határidőben történő elküldését az illetékes szervhez;
m) ellátja mindazon feladatokat, amellyel a közgyűlés, a közgyűlés elnöke
megbízza.
20.1.2. Ellátja, illetőleg gyakorolja az ágazati törvényekből eredő feladat- és
hatásköröket
a.) gazdálkodási feladat- és hatáskörében,
b.) területfejlesztés és területrendezés területén,
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c.) vidékfejlesztés területén
d.) nemzetiségi jogok területén.
20.1.3. Európai parlamenti tagok, országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásával, valamint a népszavazással, népi
kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai:
A Területi Választási Iroda vezetője a főjegyző.
A választási iroda ellátja a választások előkészítésével, szervezésével,
lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek
pártsemleges tájékoztatásával, a választási adatkezeléssel, a technikai feltételek
meglétével és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő
feladatokat.
Kapcsolatot tart a helyi választási irodák (HVI-k) és országgyűlési egyéni
választókerületi választási irodák (OEVI-k) vezetőivel, az Országos Választási
Iroda (OVI) vezetőjével, valamint az illetékes állami szervekkel.

20.2. Az aljegyző feladatai:
A főjegyzőt távolléte esetén helyettesíti, ellátja a főjegyző által meghatározott
feladatokat.

21.) A hivatal szervezeti egységeinek létszáma, feladatai
21.1. Kabinetiroda
A osztály megállapított létszáma:
Megoszlása:
- osztályvezető
- ügyintéző
- ügykezelő

6 fő
1 fő
3 fő
2 fő

Általános feladatok:
a) fő funkciója az önkormányzati testületek és tisztségviselők munkájának
segítése;
aa) gondoskodik arról, hogy a közgyűlés tagjai a munkájukhoz szükséges
tájékoztatást megkapják;
ab) közreműködik az osztályok közötti koordináció, együttműködés
megteremtésében, a dinamikus hivatali működés kialakításában;
b) a Közgyűlés elnökének/alelnökének munkájával kapcsolatos feladatainak
segítése, így különösen
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

ba) gondoskodik a közgyűlés elnöke részére a különböző feladataihoz
szükséges
tájékoztató
anyag
összegyűjtéséről,
előkészítéséről,
rendszerezéséről, azok alapján segédanyagot készít;
bb) közreműködik a közgyűlés elnöke különböző állami szervekkel, társadalmi
és gazdasági szervezetekkel való együttműködéséből eredő feladatok
végrehajtásában;
bc) közreműködik az elnöki rendezvények megszervezésében és
lebonyolításában;
bd) ellátja a Közgyűlés elnöke/alelnöke melletti titkársági feladatokat;
gondoskodik a megyei önkormányzat és hivatala tevékenységének a megye
közvéleménye előtti megismertetéséről, a megye állami, társadalmi és civil
szervezeteivel történő kapcsolatépítéséről; szervezi és koordinálja a Public
Relations tevékenységet;
kezdeményezi a megye számára fontos (olyan) kapcsolatrendszer kiépítését,
amely az önkormányzatiság, a tényleges gazdasági, társadalmi, kulturális
érdekek, értékek alapján, a különböző tapasztalatok átvétele és hasznosítása
által a megye érdekét szolgálja;
közreműködik a megye természeti, történelmi, művelődéstörténeti értékeinek
és napjaink alkotó tevékenysége során létrejött értékek bemutatásában,
tudatosításában;
ellátja a hivatal honlapjának szerkesztő feladatait és koordinálja a megyei
önkormányzat honlapjának működésével és fejlesztésével kapcsolatos
feladatokat;
testületi előterjesztések készítése, önkormányzati rendeletek, határozatok
előkészítése;
rendszeres kapcsolatot tart az országos, a regionális és a megyében működőd
írott és elektronikus sajtóval annak érdekében, hogy az országban – ezen
belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – élők a közgyűlés és a hivatal
munkájáról gyors, pontos és korrekt tájékoztatást kapjanak (sajtóközlemények
készítése és kibocsátása, sajtótájékoztatók, háttérbeszélgetések, interjúk
szervezése, stb. révén). Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye
sajtóreprezentációját, a megjelenésekből rendszeresen frissített sajtószemléket
készít.

Nemzetközi kapcsolatok szervezésével összefüggő feladatok:
a) koordinálja, szervezi a megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolatainak
megteremtését és ápolását;
b) kidolgozza a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak tárgyévre
vonatkozó stratégiáját;
c) szervezi a nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok végrehajtását,
koordinálja a belső szervezeti egységek közötti feladatokat, s együttműködik
az érintett külső szervekkel, és a megyében működő gazdasági képviseleti
irodákkal;
d) előkészíti a megyei önkormányzathoz érkező külföldiek fogadási rendjét,
illetve a külföldi kiküldetés rendjét;
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e) ismerteti a megye/régió értékeit az Európai Unió intézményeivel, illetve az
Európai Unió tagállamainak régióival;
f) elősegíti kapcsolatok létesítését az Európai Unió tagállamainak régióival a
jövőbeli együttműködés érdekében;
g) közreműködik a határmenti és interregionális kapcsolatok komplex
építésében, szervezésében;
h) kezdeményező és előkészítő feladatot lát el az Európai Unió tagállamainak és
a kívül maradt közép-kelet európai országok régióival történő
együttműködésében.
Társadalmi és civil kapcsolatok építésével összefüggő feladatok:
a) részt vesz a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra helyzetével,
fejlődésével összefüggő adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában,
elemzések készítésében, illetőleg az esélyteremtést célzó megyét érintő
intézkedések, programok kidolgozásában;
b) közreműködik a megyei önkormányzat és a megyében (a régióban) működő
szervezetekkel, intézményekkel, szövetségekkel való együttműködés
fenntartásában és továbbfejlesztésében;
c) közreműködik a civil szervezetekkel – egyesületekkel, alapítványokkal,
közhasznú szervezetekkel – való kapcsolatok kialakításában, gondozásában;
d) előkészíti döntésre a civil szervezetek támogatásához kiírt pályázatokat, illetve
segíti a javaslattevő bizottsági elnökök testületi munkáját;
e) közreműködik az elnöki kerettel kapcsolatos adminisztratív feladatok
ellátásában.
Nemzetiségi feladatok:
a) figyelemmel kíséri a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét,
javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére;
b) részt vesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló megyei, illetve a
megyét érintő programok kidolgozásában;
c) figyelemmel kíséri a kisebbségeket érintő országos és egyéb pályázati
lehetőségeket;
d) segíti a települési és a nemzetiségi önkormányzatok ez irányú tevékenységét;
e) ellátja a megyei önkormányzat nemzetiségekkel kapcsolatos pályázatainak
előkészítését és lebonyolítását;
f) támogatja, segíti a nemzetiségi önkormányzatok művelődési tevékenységét;
g) támogatja a nemzetiségi, etnikai művelődő közösségeket, rendezvényeket;
h) ellátja az esélyegyenlőséggel kapcsolatos nemzetiségi feladatokat;
i) közreműködik a közgyűlés nemzetiségi stratégiai tervének végrehajtásában;
j) előkészíti és szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi nemzetiségi feladatait
és kapcsolatait.
A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:
a) a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges feltételek
biztosításának intézése;
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b) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, az
illetékes Kormányhivatalnak történő megküldése);
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási,
postázási feladatok ellátása;
e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása;
f) nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi ügyekben történő megkereséseinek
intézése.
Sportszervezési feladatok:
a) segíti a megye területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető
feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e
körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
d) a megyei önkormányzat adottságainak megfelelően elősegíti a nemzetközi
sportkapcsolatokban való részvételt,
e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi
feladatokat,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében.
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok:
Javaslatot készít elő a Térségi Egészségügyi Tanács egy tagjának delegálására a
megyei közgyűlés képviselői közül.
Pályázatokkal kapcsolatos feladat:
Kezdeményező feladatot lát el az önkormányzatot és a megyét érintő fejlesztési
célok, stratégiai tervek kimunkálásában, koordinálásában, a szükséges és elérhető
– hazai, EU-s – források megszerzésében, pályázati lehetőségek feltárásában és
benyújtásában.
Bizottságok működésével kapcsolatos feladat:
Ellátja a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság működésével összefüggő
ügyviteli feladatokat.

21.2. Szervezési és Pénzügyi Osztály
Az osztály megállapított létszáma:
Megoszlása:

12 fő
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- osztályvezető
- gazdasági vezető
- ügyintéző
- ügykezelő
- munkavállaló

1 fő
1 fő
5 fő
2 fő
3 fő

21.2.1. Szervezési Csoport
Testületi, törvényességi és szervezési feladatok:
a) testületi ülések vezetői szintű előkészítése, vezetői értekezletek, megbeszélések
egyeztetése, szervezése;
b) közgyűléssel kapcsolatos előkészítő feladatok: napirendi pontok egyeztetése,
vezetői értekezletek, megbeszélések egyeztetése, azon való részvétel;
c) közgyűlés üléseinek szervezési, technikai előkészítése, a lebonyolítás
feltételeinek biztosítása;
d) a testületi előterjesztések készítése, döntés-tervezetek törvényességi elő- és
elkészítése, véleményezése, ellenőrzésének biztosítása, önkormányzati
rendeletek, határozatok előkészítése;
e) a bizottságok működésével kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok
koordinálása;
f) a közgyűlés munkatervére vonatkozó javaslat elkészítése;
g) közgyűlési, bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése; illetve a bizottságok üléseiről
készült jegyzőkönyvek törvényességi vizsgálata;
h) a közgyűlés elnökének, mint a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntéselőkészítésében való részvétel, okiratok szerkesztése és törvényességi
előkészítése;
i) közreműködés a főjegyző államigazgatási feladatának hatáskörének
ellátásában;
j) vezetői döntések, intézkedések tervezetének törvényességi elő- és elkészítése,
végrehajtásának megszervezése;
k) a megyei önkormányzat közlönyének szerkesztése és kiadása;
l) a közgyűlés képviselőcsoportjai munkájának segítése, rendszeres
kapcsolattartás a közgyűlési tagokkal;
m) rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása;
n) a belső szervezeti egységek közötti munkakapcsolat szervezése, koordinálása;
o) az európai parlamenti tagok választásában, országgyűlési és helyi
önkormányzati általános, időközi és kisebbségi választásokban, népszavazás,
népi kezdeményezés feladatainak ellátásában való részvétel, kapcsolattartás a
települési jegyzőkkel;
p) közreműködés a bírósági ülnökök, az országgyűlési egyéni választókerületi és a
területi választási bizottság tagjai megválasztásának előkészítésében;
q) kapcsolattartás önkormányzati feladatkörben a megye országgyűlési
képviselőivel, az illetékes Kormányhivatallal, a dekoncentrált szervekkel, a
települési önkormányzatokkal, a pártok, társadalmi és érdekképviseleti
szervezetek képviselőivel;
r) a központi irattár kezelésében való közreműködés.
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Személyügyi és munkaügyi feladatok:
a) a hivatal személyügyi és munkajogi feladatainak ellátása;
b) az önkéntes nyugdíjpénztár és magánnyugdíjpénztár tagokkal kapcsolatos
munkáltatói feladatok ellátása;
c) a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt megillető munkáltatói jog gyakorlásából
eredő feladatokban való közreműködés;
d) a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel
kísérése, velük való kapcsolattartás;
e) esélyegyenlőségi referens feladatainak ellátása.
Informatikai feladatok:
a) általános és választási számítástechnika;
b) informatikai rendszerek, programok fejlesztésének koordinálása;
c) számítógépes rendszerek üzemeltetése, a testületi információs rendszer
működtetése;
d) a hivatal számítástechnikai rendszerének figyelemmel kísérése, javaslat a
továbbfejlesztésre, a működő rendszerek nyilvántartása, jogosultságok
kezelése, alkalmazások adminisztrálása;
e) adatvédelem, adatbiztonság felügyelete, katasztrófa terv, archiválás mentési
terv készítése;
f) központi adatbázisok adatrögzítése, adatkarbantartás, adatok archiválása;
g) felhasználók oktatása, új szabványok, technológiák követése, szoftver verziók
váltásának nyomon követése;
h) az európai parlamenti tagok választása, az országgyűlési és helyi
önkormányzati általános, időközi és kisebbségi választások, népszavazás, népi
kezdeményezés informatikai feladatainak ellátása.
Egyéb feladatok:
a) a benyújtott panaszok és bejelentések kivizsgálása, ügyintézése;
b) a belső szervezeti egységek jogi feladatainak segítése, koordinálása;
c) a hivatal belső szabályzatainak elkészítése, illetve azok véleményezése;
d) beadványok, szerződések, egyéb okiratok készítése, illetve azok készítésében
történő közreműködés;
e) az önkormányzatot és szerveit érintő ügyekben a jogi képviselet ellátása,
illetőleg annak koordinálása;
f) az európai parlamenti tagok választásában, az országgyűlési és helyi
önkormányzati általános, időközi és kisebbségi választásokban való részvétel,
népszavazás, népi kezdeményezés feladatainak ellátása, kapcsolattartás a
települési jegyzőkkel;
g) az önkormányzatot érintő jogszabály-tervezetek véleményezése;
h) a tisztségviselők, a főjegyző és az aljegyző munkájának segítése;
i) a hivatal belső szabályzatainak elkészítése, illetve azok véleményezése;
j) a megyei rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos közgyűlési véleményadás
előkészítés;
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k) a megye közbiztonsága helyzetével, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekkel és a feladatokkal kapcsolatos rendőrfőkapitányi éves
beszámoló elkészítésére történő felkérés.
Bizottságok működésével kapcsolatos feladat:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság üléseinek
előkészítése, és az azzal kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.
Ellátja a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
működésével összefüggő ügyviteli feladatokat.
Pályázatokkal kapcsolatos feladat:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei, a regionális, az országos és az
Európai Uniós pályázati lehetőségeket, és javaslatot tesz konkrét pályázati
projektek benyújtására, illetve részt vesz annak megvalósításában.

21.2.2. Pénzügyi Csoport (gazdasági szervezet)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági programjának és
költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatok:
a) elkészíti a hivatali tervezés szintetizálására alapozva:
- a megyei önkormányzat gazdasági program-tervezetét, költségvetési
koncepcióját,
- a költségvetési javaslatot, rendelet-tervezetet,
- a költségvetési rendelet-tervezetet megalapozó egyéb rendelet-tervezeteket,
többéves kötelezettséggel járó kiadások hatásainak bemutatását.
b) elkészíti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának elemi
költségvetését;
c) szükség esetén kidolgozza a megyei önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelet-tervezetet;
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójával
kapcsolatos feladatok:
Elkészíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott
időpontig:
- a beszámolót a megyei önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről,
és a kapcsolódó rendelet-tervezetet;
- a tájékoztatót és a hozzá kapcsolódó rendelet-tervezetet a megyei
önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról;
- a megyei önkormányzat éves gazdálkodásról szóló beszámolót és a
kapcsolódó rendelet-tervezetet, valamint a mérleget és a kiegészítő
mellékleteket;
- gondoskodik az éves beszámoló közzétételéről;
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- a költségvetési törvény előírásai alapján a normatív költségvetési
hozzájárulás, továbbá az államháztartás más alrendszereinek
rendelkezéseiből juttatott egyéb támogatás elszámolását;
- a zárszámadás keretében a pénzmaradvány elszámolást az egyszerűsített
tartalmú pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány- és
eredmény kimutatást;
- elkészíti az államháztartás igényeinek megfelelő, időszakra vonatkozó
információkat.
Szabályozással kapcsolatos feladatok:
a) a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján kidolgozza az
önkormányzat hivatalának számviteli rendjét;
b) jóváhagyásra előkészíti a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító
szabályzatokat.
Gazdálkodási feladatok:
a) előkészíti a rendelet-tervezetet az általános- és céltartalék felhasználásáról, a
költségvetés módosításáról;
b) kezdeményezi a költségvetés módosítását a bevételek, illetve feladatok
változása esetén;
c) elvégzi a hitelfelvétellel kapcsolatos feladatokat.
Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
a) gondoskodik az önkormányzat hivatala, mint költségvetési szerv operatív
gazdálkodási, valamint adózással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról;
b) nyilvántartja a megyei önkormányzat kötelezettségvállalását, valamint
követeléseit;
c) számlázza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos szerződésekben foglalt
megyei önkormányzati követeléseket, és nyilvántartja a teljesítést;
d) ellátja a megyei önkormányzat egységes pénzalapjával kapcsolatos számviteli
feladatokat, kezeli a megyei önkormányzat különböző számláit;
e) ellátja az európai parlamenti tagok választásával, országgyűlési és helyi
önkormányzati
általános,
időközi
és
kisebbségi
választásokkal,
népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat;
f) ellátja az önkormányzat költségvetésében biztosított pénzügyi keretek
kezelésével kapcsolatos feladatokat (elnöki, stb.);
g) ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.

21.3. Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Az osztály megállapított létszáma:
Megoszlása:

10 fő

58
- osztályvezető
- megyei főépítész
- ügyintéző
- ügykezelő

1 fő
1 fő
7 fő
1 fő

A megyei főépítész feladatai:
a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel
együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és
településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását,
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít
a közgyűlés részére,
c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal,
valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok
ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település
egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök
nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel
kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok
előkészítésében,
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére
vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és
működtetésében,
g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból
adatokat szolgáltat az állami főépítésznek.
i) ellátja a megye területrendezési tervének elkészítésére, felülvizsgálatára
vonatkozó megbízással összefüggő feladatokat,
j) előkészíti az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek,
valamint az ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyét érintő
munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetést és a megyei közgyűlés
állásfoglalását,
k) közreműködik a megyei közgyűlés megyei és kistérségi területfejlesztési
koncepciókkal, programokkal kapcsolatos döntéseinek, illetőleg állásfoglalásainak
kialakításában,
l) az illetékességi területét érintően előkészíti a megyei közgyűlés
településrendezési tervekkel kapcsolatos véleményét,
m) adatokat szolgáltat az illetékességi területére vonatkozó területi és települési
információs rendszerek kialakításához és működtetéséhez.
n) a megyei önkormányzat rendeletében meghatározott módon közreműködik a települési önkormányzati társulás kivételével - több települést érintő
településfejlesztési, -rendezési, értékvédelmi és önkormányzati hatósági ügyekben,
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o) felkérésre szakmai tanácsadást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak,
ahol nem működik települési főépítész, valamint elősegíti önkormányzati társulás
szerveződését az építésügyi feladatok ellátása érdekében,
p) együttműködik a megyei jogú város és az érintett települések önkormányzataival
a terület- és településrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében,
q) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési
feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - részt vesz
az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében,
r) építésügyi feladatai:
ra) előmozdítja a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek
összhangját,
rb) védi és alakítja a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji,
természeti és épített környezetet, segíti a települési önkormányzatok erre irányuló
tevékenységét.
Területfejlesztéssel, területrendezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok:
a) közreműködik a megye területére vagy térségére vonatkozó területrendezési terv
készítésében;
b) területileg összehangolja a megyei önkormányzat fejlesztéspolitikai és a területi
szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó
feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal;
c) a megye települési önkormányzatai felkérése alapján koordinálja a települések
fejlesztési tevékenységét,
d) együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések
önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében;
e) együttműködik a megye gazdasági szereplőivel;
f) részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő
szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR)
kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek
készítéséhez;
g) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését;
h) gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel
való összhangjáról;
i) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal – a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció kivételével – a kiemelt térségek
összehangolt tervezése érdekében;
j) előkészíti a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció kivételével az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével - a megyei
területrendezési tervek elfogadását;
k) gondoskodik az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15
napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletnek a rajzi munkarészekkel együtt
történő megküldéséről a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szerv
részére;
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l) közreműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében
közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az
érdekelt civil és szakmai szervezetekkel való együttműködésben;.
m) részt vesz a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek
fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában, ennek keretében:
ma) részt vesz a megye társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti
állapotának, adottságainak a vizsgálatában és értékelésében, a vizsgálatok
során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi
információs rendszer rendelkezésére bocsátja;
mb) a megyei jogú város önkormányzata bevonásával közreműködik a megye
hosszú távú területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában és elfogadásának
előkészítésében (összhangban az országos területfejlesztési koncepcióval),
továbbá közreműködik - a megyei területfejlesztési koncepció és
területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programjának és
az egyes alprogramoknak a kidolgozásában és elfogadásának előkészítésében;
mc) gondoskodik a térségi területfejlesztési koncepciók, területfejlesztési
programok előzetes véleményezésének elkészítéséről, részt vesz az országos
területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában;
md) segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési
tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat
megalapozó tevékenységét;
me) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a megye területét érintő
területrendezési terveket;
mf) közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági
válsághelyzetek kezelésében;
mg) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező
feladatainak
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában;
mh) előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási
szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait;
mi) közreműködik megállapodások kötésében külföldi régiókkal, előkészíti a
nemzetközi együttműködésekben részvételt;
mj) közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon
követésében és értékelésében;
mk) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről.
n) előkészíti a megyei önkormányzat a hatáskörébe utalt fejlesztési források
felhasználásáról való döntést;
o) közreműködik a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési koncepcióról és
programról szóló rendeletével összefüggésben, a koncepció tekintetében a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, a program tekintetében a
miniszter állásfoglalásának beszerzéséről;
p) előkészíti a megyei önkormányzatnak - a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladataival
összefüggésben - végzett munkájáról szóló évenkénti miniszteri beszámolót;
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q) közreműködik az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei által
működtetett regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkájának
előkészítésében, szervezésében;
r) ellátja a regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatait az
illetékes megyei közgyűlések megegyezése szerint;
s) javaslatot készít elő a megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei
jogú város közgyűlése által működtetett megyei területfejlesztési konzultációs
fórumba történő képviselő delegálására;
t) gondoskodik a megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményének
ismertetéséről a megyei közgyűlés ülésén, a vonatkozó napirend tárgyalásakor;
v) ellátja megyei területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatait a fórum
tagjainak megegyezése szerint;
w) közreműködik a megyei önkormányzat közgyűlése előzetes véleményének
kialakításában a megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott
villamos energia korlátozás sorrendjének megállapításával kapcsolatban;
x) közreműködik a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány
elkészíttetésében.
Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok
Közreműködik a településszerkezeti terv megyei véleményezésének elkészítésében.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok:
A megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítése
érdekében különösen a következőkről kell intézkedni:
a) a települési önkormányzatokkal együttműködve részt vesz a megyei
hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában;
b) a települési önkormányzatokkal együttműködve részt vesz a hulladék kezelésére,
ártalmatlanítására alkalmas területek megye területén történő meghatározásában;
c) közreműködik a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási
terveinek összegyűjtésében, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a
területi elv érvényesítésére;
d) részt vesz a hulladékgazdálkodási feladatok megoldására vonatkozó - más
megyei önkormányzatokkal történő – együttműködésben;
e) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös
telephelyek létesítését.
Természetvédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) javaslatot dolgoz ki a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra;
b) a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett
természeti területté nyilvánítás előkészítésében;
c) elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét;
d) közreműködik a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása
érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást kötés előkészítésében,
vagy társulás létrehozásában.
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Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:
A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében
a) közreműködik - a települési önkormányzatokkal egyeztetve - megyei
környezetvédelmi program elkészítésében és előterjesztést készít a megyei
közgyűlés részére annak jóváhagyására;
b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi
programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását;
c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő
rendeleteinek tervezetével kapcsolatban;
d) közreműködik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény szerinti egyezség létrehozásának elősegítésében;
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások
létrehozására.
Víziközlekedéssel kapcsolatos feladatok:
Közreműködik a települési rendezési tervek készítésénél és elfogadásánál a
létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület
kijelölésében, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon.
Kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatok:
Gondoskodik arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban
működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók
fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a
szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is.
Vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
a) ellátja a vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat;
b) részt vesz a közgyűlés és bizottságai vidékfejlesztéssel összefüggő döntéseinek
előkészítésében és a végrehajtás megszervezésében;
c) kapcsolatot tart a vidékfejlesztési feladatot ellátó állami és civil szervezetekkel;
d) figyelemmel kíséri a vidékfejlesztés forrásait bővítő hazai és uniós pályázatokat,
részt vesz azok előkészítésében, benyújtásában.
Idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok:
a) szervezi a megye bel- és külföldi idegenforgalmi stratégiáját és propagandáját,
a megyei idegenforgalmi stratégia végrehajtásával összefüggő feladatokat;
b) közreműködik az önkormányzat idegenforgalommal kapcsolatos kötelező
feladatainak ellátásában;
c) közreműködik a – kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom
területi érdekeinek az országos érdekekkel történő összehangolásában;
d) közreműködik a megye idegenforgalmi értékinek feltárásában, bemutatásában,
propagálásában;
e) előkészíti és előterjeszti a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójára,
programjára vonatkozó véleményt;
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f) kapcsolatot tart az idegenforgalmi és gazdasági szervezetekkel (Magyar
Turizmus Zrt., regionális idegenforgalmi bizottságok, Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, MÖOSZ);
g) közreműködik az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolásában;
h) figyelemmel kíséri és elemzi a megye idegenforgalmának alakulását;
i) közreműködik a megye idegenforgalmi marketing munkájában;
j) ellátja a KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft. turizmussal kapcsolatos
feladatainak szakmai felügyeletét és irányítását.
Foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos feladatok:
a) koordinálja az önkormányzat feladataival összefüggő együttműködést a megye
gazdasági szereplőivel;
b) figyelemmel kíséri a megyei ágazati gazdasági folyamatok alakulását, a
gazdálkodó szervezetek tevékenységét, a megye fejlődését szolgáló non profit és
nyereségorientált vállalkozások működését;
c) közreműködik a gazdasági folyamatoknak a megye foglalkoztatási helyzetére
gyakorolt hatásai elemzésében, a foglalkoztatás-politikai eszközök
kimunkálásában, figyelemmel kíséri és segíti azok érvényre juttatását,
megvalósulását;
d) közreműködik a megyei önkormányzat gazdaságpolitikai célkitűzései
megvalósításában, az Európai Uniós, országos, valamint a regionális és megyei
alapok feladatokhoz rendelt bevonásának szervezésében.
Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pályázati Szabályzatában
foglalt feladatok végrehajtása;
b) engedélyezési, tender és kiviteli tervdokumentációk, árazott és árazatlan
költségvetések, statikai szakvélemények készíttetése, véleményezése;
c) beruházások, rekonstrukciók és felújítások előkészítése, bonyolítása, műszaki
ellenőrökkel való kapcsolattartás;
d) elkészíti a Központi Statisztikai Hivatal részére a negyedéves, illetve éves
gazdaságstatisztikai jelentéseket.
Pályázatokkal kapcsolatos feladatok:
Ellátja a megyei önkormányzat feladatai megvalósítását segítő projektek
kidolgozásával, megvalósításával összefüggő feladatokat, elsősorban:
a) figyelemmel kíséri a megyei, regionális, országos és Európai Uniós pályázati
kiírásokat, kezdeményezi a megyei önkormányzat által elérhető pályázatok
kidolgozását;
b) a szakmai prioritások alapján javaslatokat, ajánlásokat készít a közgyűlés által
elfogadott program megvalósítását segítő pályázatok benyújtására;
c) közreműködik, illetve elkészíti a megyei önkormányzat pályázatait a szakmai
főosztályok bevonásával. Gondoskodik azok határidőre történő benyújtásáról és
a nyertes pályázatok további menedzseléséről;
d) ellátja a feladatkörébe tartozó pályázatok készítésével, megvalósításával
összefüggő tennivalókat;
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e) együttműködve a hivatal osztályaival, koordinálja az önkormányzat
szempontjából jelentős pályázatok elkészítését, elkészíttetését;
f) nyilvántartja a megyei önkormányzat által benyújtott és megvalósított
pályázatokat.
Vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok:
a) figyelemmel kíséri és segíti a megyei önkormányzat tulajdonosi részvételével
működő gazdasági társaságok tevékenységét;
b) javaslatot tesz egyes önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak
elidegenítésére, gondoskodik az erre vonatkozó döntések végrehajtásáról;
c) javaslatot készít az önkormányzat vagyonának hasznosítására;
d) kezdeményezi a vagyonrendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek szükséges
aktualizálását, módosítását;
e) ellátja a vagyonkezelésébe adott ingatlanok operatív működtetésével
kapcsolatos feladatokat.
Mezőgazdasággal, kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos
feladatok:
a) Figyelemmel kíséri a megye mezőgazdaságának helyzetét, fejlődését, valamint a
mezőgazdaság területén megjelenő jogszabályokat és pályázati lehetőségeket.
b) Gondoskodik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról.
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok:
a) ellátja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatában és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
Közbeszerzési Szabályzatában előírt feladatokat;
b) felméri a megyei önkormányzat hivatalának közbeszerzési törvény hatálya alá
tartozó éves beszerzéseit;
c) a költségvetési év elején összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre
tervezett beszerzésekről;
d) az éves közbeszerzésekről statisztikai összegzést készít, melyről beszámol a
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságnak;
e) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárásokat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Közbeszerzési Szabályzatában
előírtaknak megfelelően lefolytatja;
f) figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény és az azzal kapcsolatos szabályzatok
összhangját, szükség esetén javaslatot dolgoz ki annak módosítására;
g) érvényesíti a közbeszerzési törvény előírásait (rendelkezéseit) a pályázatok
kidolgozása során.
Testületi és törvényességi feladatok:
a) a testületi előterjesztések készítése, döntés-tervezetek törvényességi elő- és
elkészítése, véleményezése, ellenőrzésének biztosítása, önkormányzati
rendeletek, határozatok előkészítése;
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b) a közgyűlés elnökének, mint a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntéselőkészítésében való részvétel, okiratok szerkesztése és
törvényességi
előkészítése;
c) közreműködés a főjegyző államigazgatási feladatának, hatáskörének
ellátásában;
d) vezetői döntések, intézkedések tervezetének törvényességi elő- és elkészítése,
végrehajtásának megszervezése
e) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsba történő egy megyei
közgyűlési képviselő delegálására vonatkozó javaslat előkészítése a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felkérése esetén.
Egyéb feladatok:
a) a benyújtott panaszok és bejelentések kivizsgálása, ügyintézése;
b) a belső szervezeti egységek jogi feladatainak segítése, koordinálása;
c) beadványok, szerződések, egyéb okiratok készítése, illetve azok készítésében
történő közreműködés;
d) az önkormányzatot és szerveit érintő ügyekben a jogi képviselet ellátása,
illetőleg annak koordinálása;
e) az európai parlamenti tagok választásában, az országgyűlési és helyi
önkormányzati általános, időközi és kisebbségi választásokban való részvétel,
népszavazás, népi kezdeményezés feladatainak ellátása, kapcsolattartás a
települési jegyzőkkel;
f) az önkormányzatot érintő jogszabály-tervezetek véleményezése;
g) a tisztségviselők, a főjegyző és az aljegyző munkájának segítése;
Bizottságok működésével kapcsolatos feladat:
Ellátja a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
21.4. Belső ellenőr
Feladatai:
a) jóváhagyásra előkészíti a hivatal stratégiai és éves ellenőrzési tervét, és a
jóváhagyott éves ütemterv alapján elvégzi az abban meghatározott
feladatokat;
b) az ellenőrzési megállapítások hasznosítását, a hiányosságok megszüntetését
kezdeményezi;
c) segíti a vezetés intézkedéseinek, döntéseinek megfelelő előkészítését és
végrehajtását, a hivatal tevékenysége gazdaságosságának növelését, a belső
tartalékok feltárását, a pénz és egyéb eszközök helyes felhasználását;
d) elősegíti a jogszabályok, a testületi rendelkezések, tisztségviselői intézkedések
maradéktalan végrehajtását, a belső rend és a szervezettség javítását;
e) vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelését;
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f) vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását.

III. fejezet
A hivatal működési rendje
22) Munkarend és ügyfélfogadási rend
22.1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának munkarendje és
ügyfélfogadási rendje:
- hétfő, kedd, csütörtök:
- szerda:
- péntek:

730 - 1600 óra
730 - 1630 óra
730 - 1300 óra

22.2. Az ügyfélfogadás rendje egységes. A belső szervezeti egységek vezetői,
ügyintézői ügyfélfogadást tartanak minden munkanapon, teljes munkaidőben.
Biztosítani kell, hogy a tisztségviselők, képviselők, valamint a közigazgatási szervek
munkatársai soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a hivatalt.
22.3. A hivatal dolgozói belső szervezeti egységenként jelenléti íven jegyzik munkába
érkezésük és távozásuk időpontját. Napközben a munkahelyről való eltávozást az
osztályvezető engedélyezi, melynek tényét a „távozási füzetben” kell feltüntetni.

22.4. A hivatal dolgozói az osztályvezetők által jóváhagyott heti kiszállási terv alapján
teljesítenek kiküldetési feladatot.

23) A kiadmányozás rendje
23.1. A közgyűlés elnöke kiadmányozza a hatáskörébe tartozó ügyekben keletkezett
iratokat. A közgyűlés elnökének távollétében az általa távolléte idejére megbízott
közgyűlési alelnök a kiadmányozás jogosultja.
A hivatal feladatkörében keletkezett iratok közgyűlés elnöke által történő
kiadmányozására a főjegyző előzetes láttamozását követően kerül sor.
23.2. A főjegyző kiadmányozza:
- a hivatal feladatkörében (a hivatal nevében) hozott döntéseket, intézkedéseket,
- a jogszabály által ráruházott államigazgatási feladat- és hatáskörben hozott
döntéseket, intézkedéseket,
- a munkáltatói jogkörében tett intézkedéseket a 23.4. b) pontban foglaltak
figyelembevételével.
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23.3. A főjegyző távollétében a 23.2. pontban meghatározottak esetében az aljegyző a
kiadmányozás jogosultja.
23.4. Az osztályvezetők kiadmányozási joga
a) Az osztályvezetők kiadmányozzák:
- az érdemi döntés előkészítéséhez szükséges intézkedések (értesítés, adatkérés
és adatszolgáltatás, tájékoztatáskérés és tájékoztatásnyújtás, dokumentumok
megküldése) céljából az ügyben érintett személyek, szervek részére küldött
levelet,
- a szervezeti egységek közötti kommunikáció során keletkezett iratokat,
- a hivatalon belüli szakmai véleménykéréseket, szakmai véleményeket.
b) A személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője kiadmányozza:
- a személyi adatváltozást, a távollét adataira vonatkozó változásjelentést,
valamint a biztosítotti jelentést a Magyar Államkincstár felé,
- a köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók személyi jövedelemadójának
éves bevallásával kapcsolatos nyilatkozatok átvételét,
- a cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos kimutatások, nyilatkozatok megküldését a
pénzügyi és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység felé,
- a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói
nyilatkozatok átvételét.
23.5. A megyei főépítész kiadmányozza a munkaköréhez kapcsolódó szakmai
véleményt.
23.6. A jogi képviselettel megbízott jogtanácsos kiadmányozza a peres ügyben
keletkezett iratokat.
23.7. A tisztségviselők, a főjegyző, az aljegyző, a belső szervezeti egységek vezetői, a
kiadmányozási rendnek megfelelően használhatnak bélyegzőt.
23.8. A bélyegzőkről a Szervezési és Pénzügyi Osztály (a továbbiakban: nyilvántartó)
nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente
ellenőrizni köteles.
23.9. A bélyegző kezelője anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a
bélyegző jogszerű használatáért. Ha a bélyegző elvész, erről az osztályvezető részére
írásban jelentést kell adni. A felelősség megállapításától függetlenül az osztályvezető
megkeresi a nyilvántartót, aki a bélyegző megsemmisítési eljárását lefolytatja.
23.10. Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt a
nyilvántartó részére vissza kell adni, aki azt a jegyzőkönyv felvétele mellett
- a főjegyző jóváhagyásával - megsemmisíti. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás
mellékleteként kell megőrizni. Ha megszűnik a bélyegző kezelőjének jogviszonya, a
bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozattal igazolja.
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23.11. Hivatalos levelezéshez fejléces papírt használhatnak az SZMSZ 23.7. pontjában
feljogosított személyek.

24) A képviselet rendje
24.1. Az önkormányzat hivatalát a főjegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző, vagy
az általuk megbízott köztisztviselő jogosult képviselni.
24.2. Jogi ügyekben a jogi képviseletről szóló jogszabály szerint meghatalmazott
jogtanácsos, köztisztviselő jogosult jogi képviseletet ellátni.
24.3. Az osztályt az osztályvezetők, illetve az általuk megbízott köztisztviselő jogosult
képviselni.

25) Nyilatkozattétel rendje a médiák felé
25.1. Megyei önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatáskörben
- a tisztségviselőkön kívül - a médiák előtti nyilatkozattételre a főjegyző és az aljegyző
jogosult.
25.2. Nyilatkozattételre a tisztségviselők, a főjegyző (távollétében az aljegyző) által
adott megbízás esetén a hivatal osztályvezetője, illetve köztisztviselője jogosult.

26) Munkáltatói jogok gyakorlása
26.1. A főjegyző gyakorolja:
a) az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző felett,
b) a munkáltatói jogokat az önkormányzat hivatalának köztisztviselői,
ügykezelői, munkavállalói tekintetében, a 26.2. pont figyelembe vételével.
Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás
visszavonásához, jutalmazáshoz az osztályvezetők, a megyei főépítész,
valamint a Kabinetiroda köztisztviselői esetében a közgyűlés elnökének
egyetértése szükséges.
26.2. A főjegyző átruházza a következő munkáltatói jogok gyakorlását
a) a Hivatal osztályvezetőire az általuk vezetett szervezeti egység köztisztviselőit,
ügykezelőit érintően:
- a szabadság kiadásának engedélyezése, nyilvántartása,
- a megyehatáron belüli kiküldetés engedélyezése azzal, hogy azt köteles bejelenteni a
főjegyzői titkárságra,
- a
köztisztviselők
munkateljesítményének
értékeléséhez
szükséges
teljesítménykövetelmények meghatározása, a teljesítménykövetelmények alapján a
köztisztviselők munkateljesítményének értékelése,
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- a gépkocsival történő munkábajárás költségtérítésének igazolása.
b) a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység osztályvezetőjére:
- a munkáltatói igazolások kiadása,
- a munkavállalók esetében a szabadság kiadásának engedélyezése és nyilvántartása,
valamint a gépkocsival történő munkábajárás költségtérítésének igazolása.

26.3. Elkészíti és folyamatosan aktualizálja
a) az aljegyző: a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők munkaköri leírását,
b) az osztályvezetők: az általuk vezetett szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői,
munkavállalói munkaköri leírását.

26.4. A főjegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói döntések, intézkedések előkészítése,
valamint az osztályvezetőkre átruházott hatáskörök gyakorlásának szakmai segítése a
személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység osztályvezetőjének a feladata.
Az átruházott munkáltatói jogkörök gyakorlását a főjegyző magához vonhatja.

27) A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

28) Az ügyiratkezelés rendjét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Egyedi
Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

28) Értekezletek tartása
28.1. A főjegyző évente legalább egy alkalommal az éves munka értékelése és a
feladatok meghatározása céljából hivatali értekezletet, valamint szükség szerint
osztályvezetői értekezletet tart.
28.2. Az osztályvezetők félévente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint
munkát értékelő, feladatot meghatározó értekezletet tartanak, ha indokolt a főjegyző
vagy az aljegyző meghívásával.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
29) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. március 1. napján lép hatályba.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2009. október 19.
napján kelt és 2009. október 20. napjától hatályos Ügyrendje 2012. február 29. napján
hatályát veszti.

1. melléklet

Közgyűlés elnöke
Megyei Főjegyző
Aljegyző

Kabinetiroda

Szervezési és
Pénzügyi Osztály

Szervezési
Csoport

Pénzügyi
Csoport

Terület- és
Vidékfejlesztési
Osztály

Belső ellenőr

2. melléklet

A képzettségi pótlékra jogosító köztisztviselői
munkakörök és képzettségek

A felsőfokú szakképzettséggel rendelkező középiskolai végzettségű
-

pénzügyi

feladatokat ellátó köztisztviselői munkakörök.

7. napirendi pont
Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Kulturális, a Pénzügyi
valamint az Ügyrendi bizottságok véleményezték. Elsőként kérem a Kulturális
Bizottság Elnökét a bizottság véleményének ismertetésére.
Bíró László: Elnök úr, megtárgyaltuk a javaslatot és 5 igen, 2 nem 1 tartózkodással a
közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés A Pénzügyi Bizottság
13 egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, mégpedig egy módosítással, a
módosítás lényege az, hogy kérjük meg a tanácsot, hogy a közgyűlésben tevékenykedő
minden frakcióvezető kapjon meghívást a tanács üléseire, illetve tárgyalási
jogosultságot ez volna a kérése a bizottságnak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az Ügyrendi Bizottság továbbra sem volt
határozatképes. Tekintve, hogy a bizottsági módosító most hangzik el, ez írásban
benyújtásra nem került, jegyzőkönyvben szerepel, így a módosító indítványt ennek
érelmében kell megszavaznunk, tehát az a bizottsági módosító indítvány érkezik, ha
jól hallom bizottsági véleményként, hogy a konzultációs fórumon a frakcióvezetők is
vegyenek részt.
Török Dezső: Kapjanak meghívást a konzultációs fórumra tanácskozási joggal.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nyilván ez azt jelenheti, hogy általánosan.
Tehát ugye mind a három megyét érinti a dolog, ezt mind a három megye
közgyűlésének el kell fogadni.
Török Dezső: Igen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Remek. Kérdezem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, van e kérdésük, javaslatuk? Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Tisztelt Közgyűlés az előterjesztésünkhöz tehát egy bizottsági módosító javaslat
érkezett, így a határozati javaslat előtt erről kell szavaznunk.
Én a magam részéről ezt a bizottsági módosító indítványt nem támogatom.
Kérdezem a közgyűlést, aki támogatja a bizottsági módosítót és igennel szavaz, az
kérem tartsa fel a kezét.
Ez 11 igen. Ki az aki nem támogatja, 16
nem, ki az aki tartózkodik, senki.
Köszönöm szépen. Így a módosító
indítványt a közgyűlés nem fogadta el.
Kérem, szíveskedjen most szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Aki elfogadja és igennel szavaz, kérem
kézfelemeléssel jelezze, ez 16 igen. Ki az
aki nem?
Pasztorniczky István: Kérjük, hogy ismételje meg a szavazást.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Aki elfogadja a határozati javaslatot és
igennel szavaz az 23 igen, ki az aki nem, ki
az aki tartózkodik 4 tartózkodás mellet a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Északmagyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és
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Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Közgyűlés az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs
Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

2. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy e döntésről az Észak-magyarországi
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot tájékoztassa.
Felelős: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
1. melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 5/2012. (II.16.) határozatához

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONZULTÁCIÓS FÓRUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I.
Általános rendelkezések
1. Hivatalos

megnevezése: Észak-Magyarországi
Konzultációs Fórum (a továbbiakban: ÉMRTKF)

Regionális

Területfejlesztési

2. Az ÉMRTKF székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
3. Az ÉMRTKF postacíme: a mindenkori soros elnök által képviselt megyei

önkormányzat székhelyének címe, úgy mint:
a) 3525 Miskolc, Városház tér 1.
b) 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
c) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
4. Az ÉMRTKF működési területe: az Észak-Magyarországi Régió:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és
Nógrád megye közigazgatási területe
5. Az ÉMRTKF tagjai:
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a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
b) Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
c) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
6. Az ÉMRTKF jogállása: véleményező, javaslattevő szerv, nem jogi személy.

Az ÉMRTKF önálló költségvetéssel nem rendelkezik, gazdasági tevékenységet
nem folytat, a működésének költségeit tagjai biztosítják.
7. Az ÉMRTKF titkársági feladatait a mindenkori soros elnök által irányított megyei

önkormányzati hivatal látja el.
II.
Az ÉMRTKF feladatai
1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatai:
a)
b)
c)
d)

eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben,
összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát,
képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját,
javaslatot tesz a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő
tag személyére.

2. Az Észak-Magyarországi Operatív Program a régió mindhárom megyéjére

egységesen kiterjedő fejlesztési programokat tartalmaz, ezért a ÉMRTKF
jogutódként ellátja a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben a Regionális Fejlesztési
Tanácsoknak meghatározott feladatokat.
Ennek keretében
a) javaslatot tesz az ÉMOP és az akcióterv módosítására,
b) javaslatot tesz a kiemelt projektek nevesítésére,
c) kiadja a más illetékes szerv által javasolt kiemelt projekt befogadási és
támogató nyilatkozatát,
d) részt vesz a pályázati kiírások kidolgozásában,
e) tagot javasol a döntés-előkészítő bizottságokba,
f) tagot delegál a ROP Monitoring Bizottságába,
3. Az ÉMRTKF feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal,
b) a térségi fejlesztési tanács(ok)al,
c) a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel,
d) a területi gazdasági kamarákkal,
e) a régió területén működő társadalmi szervezetekkel.
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III.
Az ÉMRTKF szervezete
1. Az ÉMRTKF szavazati joggal rendelkező tagjai: az I.5. pontban megjelölt
közgyűlések elnökei, illetve a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökei.
2. A ÉMRTKF üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a megyei közgyűlések főjegyzőit,
b) a NORDA ÉMRFÜ ügyvezetőjét ill. képviselőjét,
c) Az RTKF, illetve elnöke által esetenként meghatározott személyeket,
szakértőket.
3. Az elnöki funkciót a tag megyei közgyűlések elnökei fél éves rotáció szerint látják
el, a következő sorrend szerint:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2012. első félévében,
b) a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2012. második félévében,
c) a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke 2013. első félévében,
majd ezt követően értelemszerűen a fenti sorrend figyelembe vételével.
A nem elnöki funkciót ellátó közgyűlési elnökök az ÉMRTKF társelnökei.
4. Az ÉMRTKF elnökének feladatai:
a) Összeállítja az ÉMRTKF ülésének napirendjét.
b) Összehívja és vezeti az ÉMRTKF üléseit.
c) Elrendeli, illetve elrendelheti zárt ülés tartását.
d) Képviseli az ÉMRTKF-et. A képviseleti jog gyakorlása során végzett
tevékenységéről az ÉMRTFK soron következő ülésén beszámol.
e) Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartásáról.
f) Önálló kiadmányozási joga van.
5. Az elnök/ társelnök megbízatása megszűnik:
a) közgyűlési elnöki tisztség megszűnésével,
b) lemondással,
c) a III.3. pontban meghatározott idő lejártával.
6. Az elnök távolléte, vagy bármely okból történő akadályoztatása esetén az elnök
feladatait az általa felkért társelnök látja el.
7. Az ÉMRTKF tagjai díjazásra nem jogosultak.
IV.
Az ÉMRTKF működése
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1. Az ÉMRTKF feladatainak ellátását testületként végzi. Döntéseit, álláspontját,

véleményét konszenzussal hozza meg, illetve alakítja ki.
2. Az ÉMRTKF üléseit az előzetesen jóváhagyott éves munkaterv alapján tartja.
3. Az ÉMRTKF ülései nyilvánosak. Az ÉMRTFK bármelyik tagja – személyi

kérdésekben, üzleti titkot érintő ügyekben – kezdeményezheti zárt ülés
elrendelését, amelyről az elnök vita nélkül dönt.
4. Az ÉMRTKF ülésének összehívásáról az elnök a titkársági feladatokat ellátó szerv

útján gondoskodik. Az ülésre a tagokat az ülés helyét, időpontját, és a napirendi
pontokat tartalmazó meghívó, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó
előterjesztés és egyéb iratok elektronikus úton történő megküldésével kell
meghívni, az ülés tervezett időpontját megelőző legalább 8 nappal.
5. Az ÉMRTKF rendkívüli ülést is tarthat.

A rendkívüli ülést össze kell hívni, ha azt valamelyik tag az ok és a napirendi
javaslat megjelölésével, valamint az előterjesztés és a kapcsolódó iratok egyidejű
megküldésével az elnöknél írásban kezdeményezi. Az elnök az ülést az indítvány
kézhezvételét követő 3 munkanapon belüli időpontra köteles összehívni.
6. Az ÉMRTKF ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről az elnök tájékoztatja a

nyilvánosságot.
7. Az ÉMRTKF tagjai akadályoztatásukat kötelesek előzetesen az elnöknek

elektronikusan, ha ez nem lehetséges, egyéb módon bejelenteni.
8. Napirendre tűzés:

Az ÉMRTKF ülésének megnyitásakor a napirenden nem szereplő témakör
napirendre tűzését bármely szavazati jogú tag javasolhatja, a javaslat elfogadásához
egyhangú határozat szükséges.
Az ÉMOP Akciótervben szereplő konstrukciókat érintő kérdés tárgyalása kizárólag
írásbeli előterjesztés alapján vehető fel napirendre.
9. Az ÉMRTKF határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok

jelen vannak. A megyei közgyűlések elnökeit a foglalkoztatási jogviszonyban álló
közgyűlési alelnökök helyettesíthetik.
10. Az ÉMRTKF ülését az elnök vezeti, amely feladatkörében:

a)
b)
c)
d)
e)

megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet,
megnyitja és berekeszti az ülést,
javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére,
tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről,
ismerteti az ülés napirendi pontjait,
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f) szóbeli előterjesztés esetén szavazásra bocsátja, hogy az RTKF megtárgyaljae szóbeli előterjesztést,
g) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát,
h) tanácskozási joggal nem rendelkező felszólalásra jelentkező esetében – ha a
felszólalás a napirendi pont anyagához kapcsolódik és közérdekű –
felszólalási jogot adhat és meghatározhatja annak időtartamát,
i) tárgyalási szünetet rendelhet el,
j) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat: előbb a módosító javaslatokat kell
külön-külön megszavaztatni, majd ezt követően a teljes döntéstervezetet;
több javaslat esetén az elhangzás sorrendje a meghatározó,
k) megállapítja és kihirdeti a szavazás eredményét.
11.

A tanácskozási joggal rendelkezők a napirend tárgyalása során legfeljebb 10
percben szót kérhetnek, kérdéseket tehetnek fel, kifejthetik a napirenddel
összefüggő véleményüket.

12.

Az ÉMRTKF döntéseit nyílt szavazással hozza. Egybehangzó szavazattal hozott
döntéssel titkos szavazást lehet tartani.

13.

Az ÉMRTKF döntésének érvényességéhez valamennyi szavazati joggal
rendelkező tag egybehangzó szavazata szükséges. A Tájékoztató tárgyú
előterjesztésekről nem kell szavazni és határozatot hozni.

14.

Amennyiben az ÉMRTKF tagja vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
alapján közeli hozzátartozónak minősülő személy valamely, az ÉMRTKF által
tárgyalt, vagy kezelt ügyben közvetlenül érintett, a tag köteles az érdekeltséget
bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett az ügyben, annak vitájában és a
döntésben nem vehet részt, a napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen. A
szavazati jogú tag ez esetben köteles helyettesítéséről gondoskodni.

15.

Az ÉMRTKF üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés
helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a tanácskozás lényegét, a hozott határozatok
szószerinti szövegét és a határozatok szavazati arányát. Az ülésen felvett jelenléti
ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet az RTKF elnöke –
akadályozatása esetén – a társelnök elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A
jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a tag
megyei önkormányzatok közgyűlése elnökei részére.

16.

Az ÉMRTKF határozatának számozása minden naptári évben arab „1”-gyel
kezdődik, amelyet követően az adott naptári évet, majd zárójelben a határozat
meghozatalának napját, és az „ÉMRTKF határozat” szöveget kell feltüntetni. A
határozatban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős nevét, és a végrehajtás
határidejét.

17.

Az ÉMRTKF határozatairól a titkársági feladatokat ellátó szerv nyilvántartást
vezet, „Határozatok könyve” megnevezéssel.
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18.

Az ÉMRTKF határozatát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a
végrehajtásért felelős személyeknek, és a tag megyei önkormányzatok honlapján
közzé kell tenni.
V.
Záró rendelkezések

1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Észak-Magyarországi Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórum a 2012. február 3-án tartott ülésén az
összes tag egyhangú igen szavazatával elfogadta.
2.

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat azon a napon lép hatályba, amelyen
valamennyi tag megyei önkormányzat közgyűlése a jóváhagyás tárgyában
határozatát meghozta.
2012. február 3.

………………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

………………………………..…
Szabó Róbert
a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

………………………………………
Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

ZÁRADÉK:
1./ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 2012. február hó 16. napján tartott ülésén az
5/2012. (II. 16.) határozatával jóváhagyta.
2./ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 2012.. …………… hó ….. napján tartott ülésén a …../2012. (……)
határozatával jóváhagyta.
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3./ Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 2012.. …………… hó ….. napján tartott ülésén a …../2012. (……)
határozatával jóváhagyta.

8. napirendi pont
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
történő delegálásra
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, mivel a javaslat a
személyemről szól, én nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultam, így a közgyűlés
nyilvános ülésen folytatódik. Ugyanakkor a döntéshozatalból kizárható az, aki
személyében érintett. Én személyi érintettségemet bejelentettem. És jeleztem, hogy a
szavazásban rész kívánok venni, de tekintettel arra, hogy bármely közgyűlési tag
terjeszthet elő kizárási javaslatot, kérdezem, hogy van-e javaslat? Nem látok ilyet.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el.
A bizottságok közül a Kulturális, Pénzügyi valamint az Ügyrendi véleményezte a
javaslatot, ezért elsőként kérem a Kulturális Bizottság elnökét.
Bíró László: Tisztelt Elnök Úr Tisztelt Közgyűlés a bizottság határozat tervezetet
egyhangúlag 8 igen a szavazattal javasolja a közgyűlésnek támogatásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatot 13 egyhangú igen
szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság
pedig határozatképtelen volt.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Nem látok hozzászólást, jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Egy határozati javaslat kapcsolódik a napirendhez, ennek elfogadásáról kérem
szavazzanak.
Aki igennel szavaz kézfelemeléssel
jelezze, ez 23 igen aki nemmel, aki
tartózkodik, 4 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: Delegálás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs
Fórumba.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökét, dr. Mengyi Roland urat delegálja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok
elvégzésére, a megalakulás és működés tárgyában szükséges tárgyalások
lefolytatására, a megállapodás és a kapcsolódó iratok aláírására.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Dr. Mengyi Roland

9. napirendi pont
Javaslat megállapodás kötésére a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulással és
a Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulással
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot az Oktatási valamint a
Pénzügyi bizottságok véleményezték. Kérdezem elsőként az Oktatási Bizottság
Elnökét.
Szeles András: A javaslatot Bizottságunk mind a 14 tagja támogatta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső: Köszönöm a szót Elnök Úr, Tisztel Közgyűlés! a határozati javaslatban
szereplő megállapodás tervezetet a Bizottságunk 13 egyhangú igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek elfogadásáról
szíveskedjenek szavazni.
Aki igennel szavaz kérem kézfelemeléssel
jelezze. Ez 27 igen, ki az, aki nem, aki
tartózkodik nincs ilyen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés a
határozati javaslatot elfogadta.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: megállapodás kötése a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulással és a Sajómenti Szakképzés-szervezési Társulással.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Zempléni Szakképzésszervezési Társulással és Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulással kötendő
megállapodásra vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés indokoltnak tartja az együttműködést a Zempléni Szakképzésszervezési Társulással és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulással, melynek
érdekében a jelen határozat 1. és 2. mellékleteként csatolt megállapodásokat köti,
és felhatalmazza elnökét azok aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy e döntésről a Zempléni Szakképzésszervezési Társulás és a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás képviselőjét
tájékoztassa.
Felelős: dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
1. melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 7/2012. (II.16.) határozatához

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
(székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1., képviseli: dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke;
a továbbiakban. Megyei Önkormányzat)
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másrészről a
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás (Sajó-menti TISZK)
(székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1., képviseli: Bojtos Zoltán igazgató; a továbbiakban:
Sajó-menti TISZK)
- együtt: Felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.
évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésére figyelemmel 2011. december 31. napjával fel
kellett mondania a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény alapján létrejött Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodást, amely felmondásra
az önkormányzati társulás létrehozására vonatkozó megállapodások felmondása
tárgyú, 208/2011. (XII.15.) határozatával került sor.
2. Felek áttekintve a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásban 2011. december 31ig végzett közös tevékenységüket, a Sajó-menti TISZK létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodásban foglaltakat, a megváltozott jogszabályi környezetet, úgy
ítélik meg, hogy feladataik hatékonyabb, eredményesebb és minél színvonalasabb
és
fejlesztése,
a
ellátása,
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
fejlődése
foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer kialakításának elősegítése
érdekében célszerű együttműködniük, amely együttműködés szabályozása céljából
Felek jelen Megállapodást kötik.
3. Felek vállalják, hogy a feladatellátásukhoz szükséges pénzügyi forrásaik bővítése
érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik azon pályázati lehetőségeket, amelyre
közösen nyújthatják be pályázataikat, amelyek eredményessége érdekében
együttműködnek.
4. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen biztosítják az általuk szervezett előadásokon,
rendezvényeken való részvételi lehetőséget, tájékoztatják egymást mindazon
információkról, amelyek elősegíthetik feladataik eredményesebb ellátását.
5. Felek kölcsönösen biztosítják egymásnak a honlapjaikon történő megjelenést, igény
esetén lehetőséget adnak az aktuális rendezvényekről és információkról való
tájékoztatásra.
6. A Megyei Önkormányzat alapfeladatához kapcsolódóan elsődlegesen fejlesztési
programok kidolgozásával és megvalósításával kívánja segíteni a Sajó-menti TISZK
céljainak elérését.
7. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a részt vesz a Sajó-menti TISZK
tagintézményeinek szakembereiből - a TISZK megalapításával és működtetésével
kapcsolatos célok megvalósítása érdekében - létrehozni kívánt munkacsoportban és
oda egy személyt delegál. Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat által
delegált tag tanácskozási és véleménynyilvánítási joggal részt vehet a Sajó-menti
TISZK Társulási Tanácsa ülésein.
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8. Sajó-menti TISZK elősegíti a Megyei Önkormányzat és a megyei fejlesztési és
képzési bizottság együttműködésének eredményességét.
9. Felek jelen Megállapodást aláírása napjától határozatlan időre kötik. A Megállapodás
felmondása a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, legalább 30 napos
felmondási idő biztosításával történhet.
10. Felek vállalják, hogy ezen Megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseiket
egymás között tárgyalások útján rendezik.
11. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései, a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és a
Sajó-menti TISZK Társulási Tanácsának döntései az irányadóak.
12. Ezen Megállapodás négy egymással mindenben megegyező példányban készült,
amelyből Feleket két-két példány illeti meg.
13. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás érvényességéhez a Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének és a Sajó-menti TISZK Társulási Tanácsának döntése szükséges.
Felek jelen Megállapodást átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Miskolc, 2012. …………..

……………………………………..
Dr. Mengyi Roland
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
képviselője

……………………………………..
Bojtos Zoltán
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás
képviselője

Záradék:
1. Jelen Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 2012. február 16ai ülésén a 7/2012. (II.16.) határozatával elfogadta.
2. Jelen Megállapodást a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás a ……… elfogadta.

2. melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 7/2012. (II.16.) határozatához
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
(székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1., képviseli: dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke;
a továbbiakban. Megyei Önkormányzat)
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másrészről a
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás (Zempléni TISZK)
(székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1., képviseli: Dr. Simon Csaba igazgató; a
továbbiakban: Zempléni TISZK)
- együtt: Felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6)
bekezdésére figyelemmel 2011. december 31. napjával fel kellett mondania a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
alapján létrejött Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodást, amely felmondásra az önkormányzati társulás létrehozására
vonatkozó megállapodások felmondása tárgyú, 208/2011. (XII.15.) határozatával került
sor.
2. Felek áttekintve a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulásban 2011. december 31-ig
végzett közös tevékenységüket, a Zempléni TISZK létrehozására és működtetésére
vonatkozó megállapodásban foglaltakat, a megváltozott jogszabályi környezetet, úgy
ítélik meg, hogy feladataik hatékonyabb, eredményesebb és minél színvonalasabb ellátása,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődése és fejlesztése, a foglalkoztathatóságot elősegítő
szakképzési rendszer kialakításának elősegítése érdekében célszerű együttműködniük,
amely együttműködés szabályozása céljából Felek jelen Megállapodást kötik.
3. Felek vállalják, hogy a feladatellátásukhoz szükséges pénzügyi forrásaik bővítése
érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik azon pályázati lehetőségeket, amelyre
közösen nyújthatják be pályázataikat, amelyek eredményessége érdekében
együttműködnek.
4. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen biztosítják az általuk szervezett előadásokon,
rendezvényeken való részvételi lehetőséget, tájékoztatják egymást mindazon
információkról, amelyek elősegíthetik feladataik eredményesebb ellátását.
5. Felek kölcsönösen biztosítják egymásnak a honlapjaikon történő megjelenést, igény
esetén lehetőséget adnak az aktuális rendezvényekről és információkról való
tájékoztatásra.
6. A Megyei Önkormányzat alapfeladatához kapcsolódóan elsődlegesen fejlesztési
programok kidolgozásával és megvalósításával kívánja segíteni a Zempléni TISZK
céljainak elérését.
7. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a részt vesz a Zempléni TISZK
tagintézményeinek szakembereiből - a TISZK megalapításával és működtetésével
kapcsolatos célok megvalósítása érdekében - létrehozni kívánt munkacsoportban és oda
képviselőt delegál. Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat által delegált
tag(ok) tanácskozási és vélemény-nyilvánítási joggal részt vehet(nek) a Zempléni TISZK
Társulási Tanácsa ülésein.
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8. Zempléni TISZK elősegíti a Megyei Önkormányzat és a megyei fejlesztési és képzési
bizottság együttműködésének eredményességét.
9. Felek jelen Megállapodást aláírása napjától határozatlan időre kötik. A Megállapodás
felmondása a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, legalább 30 napos felmondási
idő biztosításával történhet.
10. Felek vállalják, hogy ezen Megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseiket
egymás között tárgyalások útján rendezik.
11. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései, a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és a
Zempléni TISZK Társulási Tanácsának döntései az irányadóak.
12. Ezen Megállapodás négy egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből
Feleket két-két példány illeti meg.
13. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás érvényességéhez a Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének és a Zempléni TISZK Társulási Tanácsának döntése szükséges.
Felek jelen Megállapodást átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag írják alá.
Miskolc, 2012. ………….……

……………………………………..
Dr. Mengyi Roland
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
képviselője

……………………………………..
Dr. Simon Csaba
Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás
képviselője

Záradék:
1. Jelen Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 2012. február 16ai ülésén a 7/2012. (II.16.) határozatával elfogadta.
2. 2. Jelen Megállapodást a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a
……… elfogadta.

10. napirendi pont
Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás számviteli és
könyvelési feladatainak ellátására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Kulturális, a Pénzügyi
valamint Ügyrendi Bizottságok tárgyalták. Elsőként kérem a Kulturális Bizottság
Elnökét
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Bíró László: Köszönöm Elnök Úr! A Bizottságunk 8 igen egyhangú szavazattal a
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső: Pénzügy Bizottság 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta és
elfogadásra ajánlja a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az Ügyrendi Bizottság
pedig továbbra is határozatképtelen volt.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek elfogadásáról kérem
szíveskedjenek szavazni.
Aki igennel szavaz kézfelemeléssel
jelezze. Ez 27 igen, aki nemmel, aki
tartózkodik, nincs ilyen. Megállapítom,
hogy a közgyűlés a határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás számviteli és
könyvelési feladatainak ellátása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta A Tisza
Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás számviteli és könyvelési
feladatainak ellátásáról készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés egyetért Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
azon döntésével, mely szerint a Társulási Tanács titkársági, ügyviteli, számviteli és
könyvelési feladatainak ellátását 2012. január 1-től térítés nélkül a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat lássa el.
2. A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás számviteli és könyvelési
feladatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának pénzügyi
munkatársai lássák el.
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Felelős:
Határidő:

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

11. napirendi pont
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztő Budai Erzsébet, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézetünk vezetője, felkérem Budai Erzsébet
közgyűlési tagot amennyiben szükségesnek tartja, találja a beszámoló kiegészítését
szóban, azt jelezze.
Budai Erzsébet: nem kívánom kiegészíteni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Nem kívánja kiegészíteni. Köszönöm
szépen. A Tájékoztatót az Egészségügyi, valamint az Oktatási Bizottságok
véleményezték. Egészségügyi Bizottság elnökét kérdezem elsőként.
Dr. Csiba Gábor: A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Oktatási Bizottság
elnökét kérdezem.
Szeles András: A tájékoztatót a bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag tudomásul
vették.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van jelezzék. Egy jelentkezőt látok. Parancsoljon képviselő úr.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A beszámoló valóban
hosszabb távról ad tájékoztatást a megye sportsikerei és eredményei terén, úgy
gondolom, méltán lehet a megyei közgyűlés büszke ezekre az eredményekre. Azt is
látjuk, hogy az eredményekben sok szereplő és sok szereplő összefogása játszott
szerepet, és ebben nyilván ott van nem hagyható ki a megyei önkormányzat is. Hiszen
a megyei önkormányzatokat nézzük országosan, akkor a sport szervezése támogatása
és koordinálása nagyon kevés helyen valósult meg abban a formában, hogy az
intézményes keretekben működjön, van ahol adott esetben a hivatal valamelyik
osztályához, sőt olyan eset is előfordul, hogy hivatal valamelyik köztisztviselőjéhez
rendelve részfeladatként kaptak ilyen jellegű megbízást szakemberek. Ezzel szemben
Borsod-Abaúj-Zemplén megye példaértékűen állt a sporthoz az önkormányzat
megalakulása óta. Működtette az intézményt, segítette a sportági szakszövetségeket,
ezeknek helyet, bázist adott, és saját forrásrendszerével is támogatta a sportot.
Felmerül a kérdés, szép a beszámoló, lezárult egy időszak, hogyan tovább? Ehhez az
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intézményhez gyakorlatilag már nincs is köze a megyei közgyűlésnek. Kérdés, hogy
ez a feladat hogyan működik tovább, sportfinanszírozás hogyan történik tovább, és a
beszámoló kapcsán megállít bennünket bármelyik sportági szakszövetség képviselője,
hogy hát te megyei képviselő vagy, vagy ott dolgozol ez így működött, ez létezett. Ez
egy komoly értéke a megyének nem egy, nem kevés fiatal számára kitörési pont volt a
sport. El tudtak indulni az életében. Ez nagyon lényeges kérdés lesz. Kérdezem a
beszámoló kapcsán, hogyan tovább Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportszervezése?
Hogyan tovább Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportfinanszírozása? Hogyan tovább az
éréke megtartásában és megőrzésében. Erre egy előterjesztés nem ad rá választ,
nyilvánvalójában nem is adhat, mert nem tud ilyen választ adni.. Reméljük Elnök Úr
tud és megnyugtat bennünket, kíváncsian várjuk válaszadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Van-e más jelentkező? Nem látok ilyet. Így
a vitát lezárom és megadom a szót az előterjesztőnek válaszadásra.
Budai Erzsébet: Néhány pontjában tudok a kérdésekre válaszolni, nyilván valami
költői volt a kérdésekben is, tehát valami meghaladja a lehetőségeimet. Jelen
pillanatban a mostani helyzet a következő: Tehát a Pedagógiai, Közművelődési és
Sportintézet átvétele során a sport részleg is átvételre került a Megyei
Intézményfenntartói Központnak. Tehát jelen pillanatban mind a korábbi dolgozói
állomány, mint pedig a működéshez szükséges infrastruktúra, ugyanúgy biztosított,
mint ahogyan eddig biztosított volt. Nem vagyunk könnyű helyzetben, egyrészt
intézményfenntartás kapcsán sem, tehát költségvetési kondíciók azok nagyon nehezek.
Tehát tudjuk a munkát folytatni. És már a tavalyi esztendőben sem volt egyébként
pénzügyi támogatás a megyei önkormányzat részéről kifejezetten a sport számára. A
mecénás alapon keresztül volt lehetőség egyesületeknek és szövetségeknek ezen
forráshoz jutni. Ez most ugye nincsen. De a főbb működési lehetőségekhez mind a
sportági szövetségek, mind pedig a diáksport tanács a korábbi időszakban is
elsősorban pályázati forrásokból biztosította, meg szponzori támogatásokból. Ezekre
most is törekszünk, tehát már ebben az évben a harmadik országos döntő
megrendezésére fog sor kerülni. Az intézmény továbbra is pl. diáksport területén meg
fogja valósítani, ez részletkérdés, a lényege az, hogy az alap működés továbbra is
biztosított, a személyi állomány is szintén biztosított ehhez. Nyilvánvalóan a sport
helyzetét ez országosan is kicsit rendezni kell. Nyilvánvaló különböző törvényekben
lehetőségeket, illetve a feladatokat pontosítani kell, hogy hol. Tehát mi a megyének a
feladata. Kifejezetten a Megyei Intézményfenntartó Központ feladatai között nem
igazán jelenik meg. De nagyon korrekt volt az eljárás az intézmény átvétele során. Az
biztos, hogy nem csak Borsod megyében hanem én azt gondolom, országosan is ezek a
megyei ellátó rendszereknek a jövőjéről mindenféle képpen kell beszélni. Én is
jeleztem ezt már több helyen. Helyére kellene tenni, hogy kinek pontosan milyen
feladata és lehetősége van a különböző jogszabályokat mennyire fésülik össze. Tehát
a sport jövője néhány kérdőjelet tartalmaz, de még így is úgy gondolom, hogy Borsod
megye jobb állapotban van mind nagyon sok más megye. Tehát a megye
együttműködése példaértékű, egymást is sokan szokták segíteni és az intézeti
munkatársak segítsége is fontos a szövetségek és a diáksport területén úgy szintén. Én
azt tudom elmondani, szerintem más megyében hasonló nincs. De meg is érdemli ezt a
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megye. Köszönet a szövetségeknek a társadalmi munkában dolgozó aktivistáknak,
mert ezt is érdemes kiemelni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen az előterjesztői választ.
Technikailag látszik, hogy mind a nemzeti ügyek kormánya, mind pedig a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a sport mellett áll, én azt gondolom, hogy
továbbra is jól van koordinálva Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a sportélet.
Nos, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, viszont kérem a közgyűlés
tagjait, hogy annak tudomásul vételéről szavazzunk.
Kérem tartsa fel a kezét aki igennel szavaz a tudomásulvételre. Köszönöm szépen.
27 igen, ki az aki nemmel, ki az aki
tartózkodik. Nem látok ilyet, így
megállapítom, hogy a közgyűlés a
tájékoztatót tudomásul vette.

12. napirendi pont
Tájékoztató az Állami Számvevőszék Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzügyi helyzetének 2011. évi ellenőrzéséről készített jelentéséről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Tájékoztatót a Kisebbségi, a Kulturális, a
Pénzügyi, valamint az Ügyrendi bizottságok véleményezték. Kérdezem a Kisebbségi
Bizottság elnökét.
Farkas Félix: Köszönöm a szót Elnök Úr Tisztelt Képviselőtársak! A bizottság
elfogadta és elfogadásra ajánlja a tájékoztatót.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke.
Bíró László: A tájékoztatót bizottságunk elfogadta és elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső: A Pénzügyi Bizottság 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az Ügyrendi Bizottság pedig
nem volt határozatképes. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt megtenni most.
Frakcióvezető úr parancsoljon.
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Lukács András: Köszönöm a szót elnök úr, Tisztelt képviselőtársak, érdekes, egyesek
szerint már oka fogyott az előterjesztés, amit ma targyalunk, hiszen az Állami
Számvevőszék tavalyi vizsgálatának eredményeként tett megállapításokra azokra, az
intézkedésekre, amelyeket az elmúlt évben kezdeményezett a megyei közgyűlés
vezetése. Azok mivel teljesen új a költségvetésünk, megszűnt az adósságcsapdának
tűnő helyzet, ami volt, ezért majdnem úgy tűnik, mintha felesleges volna az egész
előterjesztéssel foglalkozni. Érdekes volt viszont tavaly, amikor még érdemi
információ nem állt rendelkezésünkre, hogy olvashattuk volna az Állami
Számvevőszék honlapján azt a jelentést, amelyet 43/2 ellenőrzési jelentésben, hát elég
sok oldalon át tanulmányozhattunk, és azt a levélváltást, amit az Elnök Úr és az ÁSZ
Elnöke között lezajlott. Domonkos László Elnök Úrnak a jelentés kézhezvétele után a
közgyűlésünk Elnöke nyolc oldalas levélben válaszolt, viszont érdekes volt az a
viszontválasz, amit szintén az Állami Számvevőszék honlapján olvastunk. Néhány
nagyon rövid idézet.
„A jelentés-tervezetben foglalt megállapításhoz tett észrevételét nem áll módunkban
elfogadni, a megállapításunkat továbbra is fenntartjuk.” Részletezi, hogy miért. „Az
Önkormányzat a kötvénybevételéből származó szabad pénzeszközeit, betétként
helyezte el. Ez azonban nem tekinthető bevételnövelő intézkedésnek, mert a 20072010 közőrt realizált 138 millió Ft kamatbevétel nem nyújtott fedezetet a teljesített 825
millió Ft-os kamatkiadásra.”
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselőtársak az a határozati javaslat, amit itt
olvashatunk két pontban, hogy egyrészt az Számvevőszéki jelentésben foglaltakat
elfogadjuk, tudomásul vesszük, illetve elfogadjuk a számvevőszéki jelentésben
megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet a
feladatok, a határidők és a felelősök megjelölésével. Talán joggal lett volna elvárható,
hogy ezt az intézkedési tervet az előterjesztés mellett megkapjuk, hiszen az
előterjesztésnél ezt nem olvashattuk. Kérdezem én, hogyan lehet elfogadni azt az
intézkedési tervet, amit nem is ismerhettünk, ugyanis az előterjesztés mellett csak az
ÁSZ összegző megállapításai és következtetései voltak csatolva. Tisztelt
Képviselőtársak az előzőek miatt úgy hiszem, hogy talán kissé komolytalan az
előterjesztés, amit kaptunk, legalább is mi ennek érezzük. Lehet, hogy már túl
érzékenyek vagyunk, de ezért legalább ennyit elvárhattunk volna joggal.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e
más jelentkező hozzászólásra. Nem látok ilyet, így a vitát lezárom. Annyiban hagy
adjak választ a felvetésre, hogy, bár a mi szempontunkból valóban komolytalannak
tűnik az ÁSZ jelentés, hiszen december 29-én látott napvilágot, és a konszolidációs
törvényben pedig december 20-án bennünket számlazárással, a vagyonoknak az
átírásával, az arra vonatkozó szerződéseknek az elkészítésével, és az
adósságállományunknak az átvállalásával helyzetbe hoztak. Ugyanakkor az ÁSZ a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatról készült, hanem minden megyei
önkormányzatról és minden megyei jogú város önkormányzatáról készült. S a célja az
volt ezzel az országgyűlésnek, hogy ez alatt az időszak alatt, a tárgyalt önkormányzati
törvényt, valamint a vonatkozó költségvetési törvényt, azt olyan módon tudjuk
megalapozni, hogy pontos információink legyenek a legnagyobb adósságteherrel
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rendelkező önkormányzatoknak a helyzetéről. Ezért az ÁSZ jelentés ebből a
szempontból viszont egy fontos és lényeges pont volt. Hogy december 29-én miért
kellett még ránk megállapításokat tenni, vagy legalábbis a gazdálkodásunkra, azt én
sem tudom. Ugyanakkor van benne két tétel, amit most már végre le is írtak és azt mi
örömmel vettük, hogy az intézkedési tervben, amit egyébként tájékoztatásul, vagy akár
nem tájékoztatásul is szívesen eljuttatunk minden képviselőnknek, amelyet
készítettünk, abban megerősítettek bennünket abban, hogy az eredményeink az
integrációval, a racionalizációval, az átszervezéssel, azok igenis fontosak voltak,
hiszen mind a működési veszteségek csökkentésében 161 millióról 45-re, illetve a
kintlévőségünknek a nagyléptékű csökkentésére – mindjárt meg is keresem, hogy
pontosabb számokat tudjak mondani – szállítói tartozások 2,6 milliárdról 1,2 milliárd
forintra való csökkentése szerintem azt bizonyítja, hogy a megyei önkormányzat 2010
évben tett intézkedéseivel határozottan jó úton járt. A részemről ezért igen fontos ez a
jelentés. A másik oldalát azt valóban én sem tudom kezelni.
Tisztelt Közgyűlés, Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem,
szíveskedjenek szavazni, a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
Aki elfogadja és igennel szavaz az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Ez 23 igen, aki
nemmel szavaz, aki tartózkodik, 4
tartózkodás.
Köszönöm
szépen.
megállapítom, hogy a közgyűlés
a
határozati javaslatot elfogadta.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: az Állami Számvevőszék Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzügyi helyzetének 2011. évi ellenőrzéséről készített jelentése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Állami Számvevőszék
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének 2011. évi
ellenőrzéséről készített jelentésről szóló tájékoztatót, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés tudomásul veszi az Állami Számvevőszék Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2011. évi pénzügyi
helyzetének ellenőrzésérő szóló számvevőszéki jelentésben foglaltakat.
2. A Közgyűlés elfogadja a számvevőszéki jelentésben megállapított
hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet a feladatok,
a határidők és a felelősök megjelölésével.
Határidő: 2011. február 17. illetve folyamatos
Felelősök: Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
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Dr. Kovács János, a Hivatal Főjegyzője

13. napirendi pont
Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével és
közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról, felhatalmazás a szükséges
intézkedések megtételére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztésről a közgyűlés tagjainak
kiosztásra került, így a tájékoztatót a bizottságok nem véleményezhették. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezők, így a vitát lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek elfogadásáról kérem
szavazzanak.
Aki elfogadja, és igennel szavaz az
kézfelemeléssel jelezze. Ez 16 igen, aki
nemmel szavaz, aki tartózkodik, ez 11
tartózkodás.
Köszönöm
szépen
.Megállapítom, hogy a közgyűlés
a
határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
megszűnésével és közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról,
felhatalmazás a szükséges intézkedések megtételére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével és
közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról, felhatalmazás a szükséges
intézkedések megtételére tárgyú tájékozatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács megszűnésével és jogutódlásával kapcsolatos feladatokról
szóló egyeztető tárgyalásokon a Közgyűlést képviselve részt vegyen,
képviseletében eljárjon.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

92

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács területfejlesztéssel összefüggő feladatainak átadásátvételéről szóló jegyzőkönyv aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács megszűnésével és a jogutódlással kapcsolatos kérdések
szabályozásáról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1., 2. és 3. pontokban megfogalmazott
feladatok ellátásáról, megtörténtéről a Közgyűlés részére utólagosan
beszámoljon.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

14. napirendi pont
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács
megszűnésével és közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról,
felhatalmazás a szükséges intézkedések megtételére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés az előzőhöz hasonlóan a
közgyűlés tagjainak kiosztásra került, így a bizottságok ezt nem véleményezhették.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezők így a vitát lezárom.
Egy határozati javaslat kapcsolódik a napirendhez. Ennek elfogadásáról kérem
szíveskedjenek szavazni.
Aki elfogadja és igennel szavaz kérem
kézfelemeléssel jelezze. Ez 16 igen, ki az,
aki nem, ki az, aki tartózkodik, 11
tartózkodás.
Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés a
határozati javaslatot elfogadta.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2012. (II. 16.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács
megszűnésével és a közgyűlés általi jogutódlásával kapcsolatos feladatokról,
felhatalmazás a szükséges intézkedések megtételére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács megszűnésével és a közgyűlés általi
jogutódlásával kapcsolatos feladatokról, valamint a szükséges intézkedések
megtételéhez szükséges felhatalmazásról szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács
működésével és jogutódlásával kapcsolatos tájékoztatót jóváhagyólag
tudomásul veszi és egyben felhatalmazza Elnökét, hogy az átadás-átvétel
lebonyolításához, a változások átvezetéséhez szükséges intézkedéseket
megtegye, a szükséges iratokat aláírásával lássa el.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, főjegyző
értelem szerint

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a megszűnő Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területfejlesztési Tanács törzskönyvi nyilvántartásának kivezetéséről a
Magyar Államkincstárnál gondoskodjon, kezdeményezze az eljárás
megindítását és az eljáráshoz szükséges okiratokat aláírásával lássa el.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve értelem szerint
Dr. Kovács János, főjegyző

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatalmazó
levelének
visszavonása
után
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területfejlesztési Tanács Magyar Államkincstárnál vezetett számláját
megszűnteti, és elrendeli a számlán lévő egyenleg átvezetését a jogutód Megyei
Önkormányzat számlájára, oly módon, hogy azon összeg az Önkormányzat
könyvelésében elkülönített tételként működjön tovább. A felhatalmazó levél
visszavonásáig a megmaradó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési
Tanács számlája feletti rendelkezési jogot Dr. Mengyi Roland, közgyűlési elnök
és Dr. Kovács János, főjegyző együttesen gyakorolja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő:
azonnal
4. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Tanács üzletrész tulajdonjogának változásával kapcsolatos
minden szükséges intézkedést megtegyen, és az okiratokat aláírásával lássa le.
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Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Dr. Némethi Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetője
Határidő:
azonnal
5. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
5.1. Az alapító okirat 3. pontjának rendelkezései az alábbiak szerint
módosulnak:
„A Társaság alapító tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a
továbbiakban: Alapító; székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.; képviselő : a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés mindenkori elnöke. Jelen alapító
okirat módosítása idején: Dr. Mengyi Roland, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke.”
5.2.

A Közgyűlés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a 3. sz. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Dr. Némethi Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetője
Határidő:
azonnal
6. Az elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács
működéséről szóló szakmai beszámolót a közgyűlés a 2. sz. mellékletben
foglalt tartalommal jóváhagyja. A közgyűlés felhívja Hivatalát és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium felé tegye meg.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
Dr. Némethi Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség vezetője
2012.02.28.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: 15. és 16. napirendi pontunk következik,
amelyre zárt ülést rendeltünk el, így megkérem a teremben tartózkodókat, hogy a zárt
ülés szabályainak megfelelően a termet elhagyni szíveskedjenek.
Zárt ülést követően.
A közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pont. Frakcióvezető úr,
parancsolj.
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Lukács András: Köszönöm szépen. Nem az időhúzás szándékával Tisztelt Elnök Úr
Képviselő Társak. Először egy nagyon rövid tájékoztatást szeretnék a rövid nevén
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság Elnöke megbízásából tenni, hiszen jogszabály
írja elő, hogy minden év január 31-ig a megyei önkormányzat képviselőinek
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget kell tenni, Tájékoztatom a Tisztelt
Közgyűlést, hogy január utolsó napjáig a megyei közgyűlés 30 képviselőjéből 29
eleget tett kötelezettségének, 1 képviselőtársunk 2,5 napos csúszással február 3-án, de
eleget tett ennek a kötelezettségének. Így amikorra az érdemi munka elkezdődött,
kötelezettségét minden képviselő teljesítette. Tisztelettel kérem a tájékoztatás
tudomásul vételét.
És egy kérdés szeretnék frakcióvezetőként feltenni Elnök Úrnak. Egy másik témában,
ha lehet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pontban.
Lukács András: Igen
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Természetesen parancsolj.
Lukács András: Köszönöm szépen Elnök Úr. Tisztelettel kérdem, hogy a jövőben
mire számíthatunk generális szabályként a közgyűlés kezdési időpontját tekintve.
Számíthatunk e arra, hogy az eredeti munkatervünkben szereplő napokon és délelőtt
10 órától, vagy a jövőben mindig a 12 órát kell belőnünk, vagy a vasárnap estét esetleg
megcélozhatjuk? Tehát mire számíthatunk a jövőben? A mondat első része valóban
komoly.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A másodikat én sem érzem annak. Különös
tekintettel a feljelentésre, mert olyan témában történt, ami nem történt meg. Így elég
komolytalan valóban.
Nos egyebek napirendi pontban két felvetés. először is köszönjük a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság beszámolóját, ennek örülök egyébként, hogy mindenki leadta a
nyilatkozatát, különben itt ma nem is lehetett volna a szavazást megejteni ebben a
formában, hogy mindannyian tudunk szavazni.
Illetve a generális szabály. Én tartanám magam a munkarendhez, hogy a csütörtök és a
délelőtt 10 óra lenne a kezdés, ám amennyiben más javaslat érkezik erre és ezt a
közgyűlés nagytöbbségben támogatja, akkor én tudok rugalmas lenni. Én legalább is
én erre számítok, a mai, az az elsőként tekintve a bizottsági szerkezetekre, meg a tagok
beosztására vonatkozóan, az eskütételhez sorakozott külsős bizottsági tagoknak a
lehetőségeire, azért kezdődött 12 órakor, mert ez rendhagyó volt.
Nos ha más felvetés az egyebek napirendi pontban nincsen, akkor mielőtt a mai
közgyűlést bezárnám, szeretném megköszönni mindannyijuknak a bizottságokban
végzett eredményes és nagyszerű munkájukat. Remélem, hogy a következő
időszakban is, az új három bizottságban is hasonlóképpen ezt a munkát fogják végezni
mindannyian.
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Köszönöm szépen mai közgyűlést ezennel bezárom.

Dr. Kovács János

Dr. Mengyi Roland

főjegyző

a közgyűlés elnöke
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