Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-3091-10/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 15. napján
tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1. Aros János
2. Baricska János
3. Budai Erzsébet
4. Dr. Csiba Gábor
5. Csiger Lajos
6. Farkas Félix
7. Holcman László
8. Kisgergely András
9. Kolenkó Gábor
10. Kormos Dénes

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

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

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

Távol:
Bíró László, Csabai Gyula, Hoczáné Frankó Anna, Mihályi Helga, Riz Gábor

Jelen vannak:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona,
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, Török István, a Pénzügyi, Gazdálkodási és
Területfejlesztési Főosztály vezetője, Szombatiné Dr. Sebők Emese, a Kabinetiroda
vezetője, Dr. Farkasné Dr. Jakó Ildikó, az Intézményirányítási Főosztály vezetője, Dr.
Sáfrány Borbála, a Szervezési Osztály vezetője, Hideg Imre, az Oktatási és
Művelődési Osztály vezetője, Róna György informatikai ügyintéző, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Barnóczki Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés!
Köszöntöm a Közmeghallgatáson megjelent közgyűlési tagokat, választópolgárokat, a
helyben érdekelt szervezetek képviselőit.
A közgyűlési tagoktól elsőként jelenléti szavazást kérek.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 26 közgyűlési tag van jelen, ám a jelenléti
szavazás szerint csak 23 fő.
Egyeztetés után:
Megállapítom, hogy a Közmeghallgatáson a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból, 23 fő van jelen. Az ülést
megnyitom.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés!
A Közmeghallgatás egy olyan képviselő-testületi ülés, amelyen a választópolgárok és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyekben – tehát nem egyéni,
egyedi ügyekben – kérdést és javaslatot tehetnek.
A Közmeghallgatás meghirdetésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
honlapján és az Észak-magyarország című napilapban, valamint a közgyűlés ülésére
meghívottak a meghívóban erről külön tájékoztatást is kaphattak.
Közérdekű kérdés és javaslat a közmeghallgatás előtt dr. Kovács János megyei
főjegyzőhöz írásban is eljuttatható volt.
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetesen egy írásos beadvány érkezett, Gy. I.-né
szerencsi lakostól, akinek a beadványa tartalma szerint nem minősül közérdekű
kérdésnek, vagy javaslatnak, hanem magántermészetű témákat sorol fel benne, ezért a
közgyűlésnek ezt nem kell közgyűlési hatáskörben megtárgyalnia. A beadványt ennek
ellenére átadtam a hivatalnak, ügyintézés céljából, így a nevezett hölgynek igyekezünk
segíteni.
A közmeghallgatás előtt 1 fő, T. J. Úr miskolci lakos jelezte, hogy hozzá kíván szólni
a közmeghallgatáson, így felhívom figyelmét, hogy 5 perc hozzászólási idő áll
rendelkezésére.
Válaszadásra közvetlenül a hozzászólás után kerül sor. Amennyiben az érintett
tisztségviselő, vagy illetékes főosztályvezető választ itt a helyszínen nem tud adni, úgy
15 napon belül írásban kapnak a hozzászólók választ.
Az első és egyetlen hozzászólási jegyet átvevő T. J. urat kérem, hogy kérdését, vagy
javaslatát tegye meg.
T. J.:
Tisztelt Közgyűlés!
Két témakörben szeretnék hozzászólni.
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Az egyik témakör:
Én egy 8 fős oktatásszervező cégnek vagyok a vezetője több évtizede. Gyakorlatilag
közlekedéssel kapcsolatos oktatást, képzést és vizsgáztatást végzünk. 4 éve
Abaújszántón pályázatot nyertünk egy oktatási lehetőséget az iskola megelégedésére.
2011. júniusában az iskola összevonások hatására az iskola máshová tartozott.
Elkezdtem keresni azt, hogy mi a továbblépés, hiszen élő szerződésünk van az
iskolával. Hosszas keresgélés után kaptam egy telefonszámot, amelyen közölték, hogy
dr. S. Cs. úr az, aki ezzel foglalkozik. Újabb hosszabb keresgélés után tudtam vele
egyeztetni egy időpontot, mely december 9-e (péntek, 13,30 óra) volt. Ekkor közölték
velem, hogy az iskola nagyon meg van elégedve a munkánkkal, – szakmailag országos
sikereket értünk el, 2010. szeptemberében országos elsők lettünk – de az összevonások
során nem tartanak igényt a munkánkra. Ha nem érdeklődöm, akkor erről még ma sem
tudok semmit.
A másik témakör: Volt egy félbeszakadt tanfolyamunk, amelyen 38 diák vett részt. Ezt
mi befejeztük. Kérdeztem mindenkit, senki nem tudott válaszolni. Fejezzük be saját
költségen. Saját költségen befejeztük, a számlát leadtuk. Senki nem hajlandó velünk
szóba állni, senki nem hajlandó fizetni.
Ez tulajdonképpen két témakör. Az egyik az, hogy hogyan jutunk el oda, hogy
szakmailag nem kifogásolható emberrel, vagy szervezettel bontanak szerződést úgy,
hogyha nem keressük, nem keresem önállóan ezt a személyt, akkor senki nem közöl
velem semmit.
A másik, hogy tulajdonképpen ez az önkormányzathoz tartozó iskola közel 600 ezer
forinttal tartozik nekünk és senki nem hajlandó velünk szóba állni. Eszembe jut
gyakran az egyablakos ügyintézési rendszer, hogy legalább már 20 ajtó előtt álltam és
minden ajtótól továbbküldenek. Valahová egyszer jussak már el, hogy legyen már
végre valami belőle. Megalázónak tartom ezt az egészet, hisz én a közlekedés minden
területén igyekszem a maximumot kihozni mindenből, így a képzésből, az oktatásból,
vizsgáztatásból. 98 %-os eredményességgel dolgozunk, és ha Önök egy 98 %-osan
dolgozó szervezettel megszüntetik a szerződést, akkor elgondolom, hogy az aki fogja
ezt kapni, Tokaj hány %-os szervezettséggel fogja ezt a tevékenységet végezni?
Milyen szakmai, erkölcsi sikereket fog hozni ennek a megyének és ennek az
országrésznek.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Sajnálattal hallgatom a szavait. Megkérdezem az illetékes, oktatási
területért felelős főosztályvezetőt, hogy kíván-e szóban a felvetésre bármilyen módon
reagálni? Én úgy ítélem meg, hogy nem. Én azt szeretném mondani a felvetésére, hogy
szerintem nem 15 napon belül, hanem most ennél sokkal gyorsabban a megyei
közgyűlés oktatási szakképzésért és TISZK-es ügyekért felelős alelnökétől egy írásos
választ, illetve megkeresést fog kapni, hogy mihamarabb tudjuk érdemben kezelni ezt
a felvetett problémát.
Köszönöm szépen, hogy bejött és elmondta kérdését.
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Tisztelt Közgyűlés!
Több felvetés, illetve hozzászóló nem lévén megköszönöm valamennyi hozzászóló
észrevételét, véleményét, így a közmeghallgatást bezárom és a közgyűlés
megkezdéséig 10 perc tárgyalási szünetet kérek. A frakcióvezető Urakat kérem, hogy
10 percre az elnöki irodába legyenek szívesek befáradni.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

