Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1024-4/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. február 14. napján 13:00
órakor tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8. Holcman László
9. Kolenkó Gábor
10. Lukács András
11. Marton Péter
12. Pasztorniczky István
13. Riz Gábor
14. Szalai Szabolcs

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Tóth Gábor
Török Dezső
Vadnai Zoltán
Vitális István

Távol:
Aros János, Csabai Gyula, Kisgergely András, Kormos Dénes, Dr. Mengyi Roland,
Mihályi Helga, Miklós Árpád, Szegedi Judit Katalin, Szitka Péter, Vécsi István
Meghívottak:
A. Nem közgyűlési
tag megjelent
megjelent
országgyűlési képviselők
1. Balla Gergő
nem
2. Balog Zoltán
nem
3. Csampa Zsolt
nem
4. Csöbör Katalin
nem
5. Daher Pierre
nem
6. Demeter Zoltán
nem
7. Egyed Zsolt
nem
8. Endrésik Zsolt
nem
9. Ficsor Ádám
nem
10. Gúr Nándor
nem
11. Hörcsik Richárd
nem
12. Iván László
nem
13. Káli Sándor
nem
14. Koncz Ferenc
nem
15. Kovács Tibor
nem
16. Mile Lajos
nem
17. Molnár Oszkár
nem
18. Dr. Nagy Kálmán
nem
19. Nyakó István
nem
20. Dr. Ódor Ferenc
nem
21. Dr. Répássy Róbert
nem
22. Sebestyén László
nem
23. Dr. Simon Gábor
nem
24. Szűcs Erika
nem
25. Tállai András
nem
26. Tamás Barnabás
nem
27. Varga László
nem
28. Zsiga Marcell
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
megjelent
Dr. Lukács Irén főigazgató
nem
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kriza Ákos polgármester
nem

D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Északmagyarországi Regionális Marketing Igazgatóság
igazgatója (8. napirend)
2. Budai Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és
Sportintézet intézményvezetője (9. napirend)
3. Wachter Balázs, a VITAL-PRO Kft. vezető tervezője (12.
napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Roma
Önkormányzat – Farkas Félix elnök
2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat – Poros Andrásné elnök
3. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat – Stumpf Andrásné elnök
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Ruszin
Önkormányzat – Minyóczki Bertalan elnök
5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Szlovák
Területi
Nemzetiségi Önkormányzat – Kuczik Júlia elnök
G. a sajtó képviselői
1. Duna TV
2. Észak-Magyarország
3. Európa Rádió
4. Hírnök
5. Liszkay László, Magyar Nemzet
6. Magyar Rádió Miskolc
7. Miskolc Városi Kommunikációs Kht.
8. MTI
9. MTV Miskolci Regionális Szerkesztőség
10. Romhányi Tamás, Népszabadság
11. Pulzus Info TV
12. Putnok Városi TV
13. Rádió Ga-Ga
14. RTL Klub
15. TV2
16. Udvardy József

nem, helyette
Gulyás István
igazgatóhelyettes
igen

igen

nem
nem
nem

igen
nem
nem
nem
nem

nem
Szaniszló Bálint
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Török Zoltán, a Terület- és

Vidékfejlesztési Osztály vezetője, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy
Istvánné jegyzőkönyvvezető.
A közmeghallgatásra megjelent: F. Z., P. P., valamint a Hegyaljai Mesterek
Népművészeti Egyesület nevében D.-né É. Á. és D. Á..
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke – levezető elnök: Egy szolgálati közleményt
szeretnék elmondani, technikai jellegű. Az elején a frakciókkal azt beszéltük meg,
hogy ülve folytatjuk a munkát a későbbiekben, a következő ülésen már átrendezett
asztalok mellett bonyolítjuk a munkát, így ülve lehet hozzászólni is. Leszámítva a
köszöntést és az elköszönést.
Köszöntöm a közmeghallgatásra ide érkező polgártársainkat. Egy jelenléti szavazással
szeretném indítani a közmeghallgatást, kérem kapcsoljuk vissza a gépeinket. Most
szavazzunk.
Megállapítom, hogy közmeghallgatáson a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés
30 tagjából 20 fő jelen van, így
határozatképesek vagyunk.
Köszöntöm mindazokat, akik a közmeghallgatásra írásban is benyújtották a maguk
kérdését.
D.- É. Á., a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete nevében a következő írásos
kérdéssel fordult Főjegyző úrhoz:
„Az újságban meghirdetett közmeghallgatás lehetőségével élve szeretnék az Elnök
úrhoz bejelentkezni. „
Ez egy közmeghallgatás, itt kell elmondania, amit szeretett volna Elnök úrnak. A
közgyűlés tagjai élvezik Elnök úr bizalmát, tehát az ő általuk meghallottak alapján
tudnak referálni.
„A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete elnökeként társainkkal azon
dolgozunk, hogy a térség (Kisgyőrtől Sátoraljaújhelyig) egyedülálló hagyományait,
népi örökségeit megőrizzük, tovább vigyük. A Lorántffyak révén Sárospatakról is
eredeztethető "úrihímzés" nagy értékünk (még II. János Pál pápát is így készült
oltárterítővel ajándékoztuk meg), mint ahogyan a Kádártánc is egyedülálló Európában.
Számos nagy magyar származik innen és kötődik Hegyaljához. Alkotóházunk néhány
méterre van Tállyán Európa mértani közepétől.
Szeretnénk az elmúlt 15 év eredményeit megtartani, még több kulturális esemény
részesei lenni.”
Kérem, hogy akkor fogalmazza meg kérdését, illetve kérését, a közgyűlés tagjai felé.
Tessenek parancsolni, itt van lehetőség a nyílt színi szólásra. Maximum 5 percben
kérném szépen.
D.-né É. Á.: Tisztelt közgyűlés, csipke és viseletkészítő népművelő pedagógus
vagyok, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének az elnöke. Köszönjük a
meghallgatás lehetőségét az Egyesületünk vezetősége és tagsága nevében. Hazánk

népművészetéről az átlagembernek a matyó, a kalocsai hímzésen kívül alig jut eszébe
valami. A megyénkben a matyón kívül palóc, borsodi, és amit mi képviselünk, úri
hímzés is létezik. Tevékenységünk pedig büszkélkedik a Sárospatakhoz, Lórántffy
Zsuzsannához kötődő reneszánsz úri hímzéssel, Európában is egyedülálló kőfaragó, és
főleg kádárhagyományokkal, így a felélesztett, már nemzetközi hírű kádártánccal.
Vannak népi iparművészeink, népművészet mestereink, népművészeti ifjú mesterei,
fazekas, kerámiakészítő, fafaragó, kádár, csipkekészítő, hímző, kosárfonó,
gyékényfonó, bőrműves, ostorkészítő, pásztor hagyományokkal rendelkező,
természetesen tojásfestő, mézeskalácsos, pereces szakmákban. Még János Pál pápa is
úrihímzéses oltárterítőt vitt Rómába, melyet hímző asszonyaink készítettek.
Társegyesületünk Bükkaljai Népművészeti Egyesület Kisgyőrben, RozsnyóVárhosszúréten Krasznahorka vára alatt, és Temedinben, a Vajdaságban. Ők
mindannyian gyakorolják és tanítják, terjesztik a nálunk tanult ősi hagyományokat.
Központunk Tállya községben van, ahol állandóan kiállított munkáinkban
gyönyörködhet a látogató. Működik egy csodálatos alkotóházunk, ahol
rendezvényeknek, képzéseknek, táboroknak tudunk helyt adni. Ez az épület pár
méterre van Európa mértani közepétől. Ezek így együtt olyan turisztikai értékeket
jelentenek, amelyeket vétek nem kihasználni, főleg nem a számos, neves tokaji
borászat, pincészet társaságában. Kérésünk, javaslatunk tehát, hogy tervezéseik során
vegyék figyelembe és használják lehetőségeinket, adottságainkat. Köszönöm, hogy
meghallgattak.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke – levezető elnök: Úgy gondolom, hogy a cél, illetve
amelyet Önök művelnek szakmaként, mindenképpen elismerésre méltó, és ebben a
közgyűlés tagjai meg tudnak erősíteni, hogy minden olyan segítség, ami a mi
kapcsolatrendszerünkön, a velünk kapcsolatban lévő szervezetektől elvárható,
igyekszünk felhívni a figyelmüket, hogy tegyék meg ezt minél hamarabb. Mi egyet
tudunk, és gondolom ez hasznos segítség lehet. A megye közgyűlésének tagjai a
megye számos területéről érkeztek, a területi elv, amely alapján a közgyűlés tagjai
ideérkeztek, az is segítség lehet abban, hogy a megye valamennyi szegletébe az önök
híre eljuthat és minden kapcsolódó rendezvényre, programra meghívást kaphatnak,
hogy ezeket a termékeket, amiket szeretnének minél szélesebb körbe eljuttatni,
bemutatni, azok elkerülnek a megfelelő fórumra. Itt van közöttünk Budai Erzsébet, aki
a megye kultúrájának egyik felelős szakembere, őt külön kérem arra, hogy nyújtson
segítséget az önök számára, a minél szélesebb nyilvánosság megteremtéséhez. De
azokat a polgármestereket is kérem, nyilván a maguk sajátos lehetőségeikkel élve,
tovább tudják az önök munkáját segíteni. Írásos anyagukat megkaptuk, igyekszünk
minden fórumot megragadni arra, hogy segítsük az önök munkáját.
Közgyűlés tagjai közül kíván-e valaki kiegészítést tenni? Nem. Akkor köszönjük még
egyszer a megjelenésüket.
A következő hozzászólási jegy F. Z. úr, …. Hozzászólás tárgya: Javaslat a térség
gazdaságfejlesztésére. Polgármester úr, parancsolj, tiéd a szó.
F. Z.: Az már elmúlt.

Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke – levezető elnök: Tudom, de az egy olyan cím,
amit az ember végighordoz egy életen.
F. Z.: Tisztelt tisztségviselők, tisztelt jelenlévők. Igen, azért jöttem el, mert a közélet
iránt, függetlenül attól, hogy nyugdíjas vagyok, érdeklődöm, és hát örömmel
konstatáltam, hogy a megye vezetése erőfeszítéseket tesz a gazdaságfejlesztés
érdekében. Én egy olyan térségben élek, ahol a kistérség 16 települése közül 15
rendkívül hátrányos helyzetben, lemaradott állapotban van. Ezt a térséget is a
munkanélküliség ugyanúgy sújtja, mint másikat. Korábbi munkámból adódóan, és erre
szeretnék javaslatot tenni, azt láttam, hogy gazdaságfejlesztés legyen, először is
kellenek tervek, tanulmányok, feltárva a lehetőségeket, erre szeretném felhívni a
figyelmet, hogy ilyen tervek, fejlesztési lehetőségek vannak, itt a táskában van egy
turisztikával kapcsolatos, de nem hiszem, hogy egy szűk területre kéne szűkíteni a
dolgot, kellenek jól elkészített területek, ahová szívesen jönnek a befektetők. Szíves
figyelmükbe ajánlom, hogy Tiszaújvárosban van ilyen jól előkészített terület, az ipari
park, aminek az egyharmada ki van használva, de a 2/3-a még arra vár, hogy
befektetők érkezzenek. Azt is tudom, hogy milyen kekec emberek azok, akik a
befektetésekkel kapcsolatban jönnek érdeklődni. Érdekli őket a terület adottsága,
közlekedési lehetősége, környezetvédelem, a szakmai közösség, akik munkát tudnak
vállalni, és azoknak az elhelyezése, és az adó. Látom a közleményekben, hogy ezek a
területek, amelyek kiemelt vállalkozási övezetek lesznek, kapnak valamilyen
adókedvezményt. Én szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy vannak tanulmányok,
olyan előkészített terület, amely a legkényesebb ízlésű befektetéseknek is eleget tud
tenni, és ha ezzel érdemes foglalkozni, akkor szeretném, ha foglalkoznának. Még
egyszer mondom, nem csak a térség meghatározó települése érdekében, hanem a kis
települések érdekében is. A második egy kérdés, egy hozzám hasonlóan kivénhedt
sporttársammal együtt egy előterjesztést küldtünk el e-mailben a Főjegyző úr részére,
szeretném, ha figyelembe vennék egy nagyon kiemelkedő tudású versenyző életútját,
aki 25 évvel ezelőtt nyerte az utolsó olimpiai érmét, de egyébként Borsod megyének
az első női világbajnoka, és az első női olimpiai érmése. Köszönöm a meghallgatást.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke – levezető elnök: Köszönöm szépen Polgármester
úr. Két dologra reagálva: tehát a személyre vonatkozó javaslatát igyekszünk
figyelembe venni. A másik, ami a település – és térségfejlesztésre vonatkozik. 1,5
órával ezelőtt pontosan az hangzott el a térség-, területfejlesztés kapcsán, hogy van egy
ipari övezet, amely kijelölt, kiemelten fejlesztett terület, ez az ipari szegmensben
Ózdtól Tiszaújvárosig terjedő terület, amely egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy a
két vegyipari óriás mellett további olyan vonzó beruházási területet hozzon létre, ahol
beruházások és további vállalkozások tudnak megvalósulni. Ez kormányzati szándék
is. Egyébként a miniszteri biztosnak, megyei közgyűlés elnökének nem titkolt
szándéka az, hogy Tiszaújváros környéke további lehetőséget kapjon a gazdaság
élénkítésben. Én egy magán megjegyzést szeretnék tenni csak, Ózdról ketten vagyunk
csak Vitális képviselőtársammal, bocsánat hárman vagyunk Kisgergely
képviselőtársammal, mindhárman tudjuk, hogy naponta több százan indulnak el
Ózdról busszal Tiszaújvárosba, és környékére a Jabil kapcsán, tehát az is látható, hogy
munkaerő gondok már most is számosan vannak, tehát a fejlesztést azzal együtt kell

majd útjára bocsátani, hogy annak hosszú távú feltételeit is meg kell majd teremteni.
Köszönjük szépen mind a két észrevételét.
Következő hozzászóló P. P., Felsőzsolcáról, aki a tulajdonnal kapcsolatban szeretne
észrevételt és bejelentést tenni, tessék parancsolni.
P. P.: Jó napot kívánok. Tisztelt közgyűlés, 2008-ban kezdtem el felvásárolgatni itt a
26-os főúton, Sajókeresztúr ipari területeit, most jelen pillanatban 60 hektárról van szó,
45 hektár van a saját tulajdonomban. 2010-ben én a Külgazdasági Hivatallal
szerződést akartam kötni, illetve kötöttünk is szerződést, hogy kiajánlják valami
külföldi befektetőnek, de azóta sem sikerült semmilyen befektetőt találnunk, pedig
Miskolctól csak 3 km-re található ez a terület. Minden közművesítés adott, víz, gáz,
szennyvíz, minden, 4 sávos főút, és a főlényeg, ami megy be vasúti vágány
Sajóbábonyba, arra is terveztettem egy iparvágányt. Én írtam Dr. Mengyi Rolandnak,
hozzá egy fogadóórára szerettem volna bejönni már október-november óta, de nem
tudtam elérni, nem gondoltam, hogy ilyen nagy közgyűlésre kell bejönnöm. De
szeretném azt, ha esetleg önök is a területet valamilyen szinten tarsolyukba tartanák,
mert nagyon frekventált területen van, és ahogy beszéltem a Külgazdasági Hivatal, az
ITD, náluk fel van jegyezve, és azt mondták, hogy olyan versenyképes terület az
árával és a közművesítésével, és a négy sávos főúttal, hogy csodálkoznak, hogy
egyenlőre befektetőket nem tudtunk találni. Biztos, hogy nem olyan hátrányos
helyzetű, mint Ózd, a Miskolc Holding is próbált velünk egy szerződést kötni 2011.
decemberében, le is ültünk, de aztán végül is nekik nem volt megfelelő, mivel azt
mondták, hogy az iparűzési adó, meg a következő járulékok nem őket illetné meg,
hanem Sajókeresztúrt, ezért Miskolc elállt a szerződéstől, inkább kimentek a Déli Ipari
Parkba. Ezért gondoltam, hogy hátha a megyével kapcsolatban komolyabb pozícióba
tudunk kerülni. Nem tudunk, mit tudunk tenni vagy segíteni, mert én konkrétan a Dr.
Mengyi Rolanddal szerettem volna beszélni, ha lehet esetleg valamikor.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke – levezető elnök: Köszönöm szépen, én úgy
gondolom, hogy a közgyűlés tagjainak köz ügyekben kell elsősorban állást foglalniuk
a közmeghallgatás kapcsán. Ez egy lehetőség egy vállalkozói újabb szegmens
létrehozására, oda betelepülni szándékozóknak, Önnek csak azt szeretném elmondani,
hogy a megye egyik fontos kiemelt területe az úgynevezett ipari zónán belül
megerősíteni azokat a leendő beruházókat, fejlesztőket, akik szeretnének itt
megtelepülni. Értelemszerűen ha különleges státuszú gazdasági területek talán
vonzóbbá válnak, mint az ország más részében lévő egyéb, nem ide besorolt területek,
lehetőség lesz arra is, hogy az ön által kínált befektetési lehetőség fókuszba kerüljön.
De ettől függetlenül is továbbítani fogom Mengyi Elnök úrnak ezt a konkrét fizikai
ajánlatot, ami erre a 45 hektáros területre vonatkozik, kérem, hogy írásban is juttassa
majd el hozzá. Köszönöm szépen.
További hozzászólási jegy gazdája nem jelentkezett. Bocsánat Főjegyző úr kezembe
adott még egy tájékoztatást, akik írásban nyújtottak be beadványt, 2 személy.
Tisztelt Kovács János, Megyei Főjegyző úr részére
Tisztelt Főjegyző úr,

Nekem és a cégemnek a MIK Zrt-vel kapcsolatban lenne észrevételünk, évek óta
üresen áll a Szentpéteri kapui szolgáltató házban 2 db üzlethelyiség, amit MIK Zrt
határozata alapján adnak ki nagyon magas bérleti díjért. Az üzlethelyiséggel
kapcsolatos az a probléma, hogy nem felelnek meg az Uniós előírásnak. A
villanyvezetékek nem bírják a terhelést…..
Én eddig olvasnám el, a többi rész az üzletnek egyéb paramétereire vonatkozik, illetve
a MIK Zrt-re vonatkozó kitétel van, ami mivel közigazgatásilag nem Miskolc városhoz
tartozunk és fordítva, így továbbítani fogjuk az észrevételt Miskolc közgyűlés
elnökének, Miskolc város polgármesterének, akinek tisztánlátásában bízva az ügy
megoldást talál.
A másik, ami szintén hozzánk került be, J. L. B.: „A sajtóban közzétett felhívásuk
alapján közérdekű javaslatot kívánok tenni a közgyűlés felé. A megye 12. számú
választókerületében sok az idős, magányos ember, gyakran felmerül az igény egy
kisebb, bentlakásos szociális otthon létrehozására. Vállalkozásom rendelkezik olyan
ingatlannal Tiszaújvárosban, amely a Tisza parton ideális helyen van, tökéletesen
alkalmas lenne egy ilyen otthon létrehozására. A kétszintes, 36 szobás, konyhaebédlős, társalgós Park szálló és vállalkozásom alkalmas arra, hogy a térség ilyen
irányú igényeit kielégítse. Támogatást azonban csak úgy lehet igényelni, ha
partnerként önkormányzat vagy egyházi is részt vesz a tulajdonlásban vagy
működtetésben. Eddigi ilyen irányú fáradozásaim nem vezettek sikerre. Tisztelettel
kérem Elnök urat és a közgyűlést, hogy megvizsgálni szíveskedjenek a fent leírt
lakossági igény szükségességét, illetve ajánlatom realitását, annak kiemelkedő
pozitívumait.”
Megadva a helyrajzi szám, a négyzetméter. Saját, valamint lehetséges igénybe vevők
szerint komoly közérdek az itt élő piacképes, rászoruló lakosság, az ország más
területén élőkhöz hasonlóan igénybe vehesse a szociális gondoskodás ezen formáját.
Valóban a szociális gondoskodás köz érdek, a felajánlás az egyéni vállalkozó
lehetőségként merül föl. Viszont a közgyűlés tagjai olyan jól tudják, mint jómagam is,
hogy a közelmúltban döntött úgy a kormányzat, hogy az egészségügyi, szociális és
oktatási területeket állami felügyelet alá helyezi. Én most jelen pillanatban nyilván
nem szeretnék véleményt formálni a felkínált lehetőség, mint vállalkozás kapcsán, ezt
meg kell majd vizsgálni, előkészítő tanulmányt kell majd készíteni. Egyáltalán a
hatáskörünkbe esik-e egy olyan vállalkozásban részt venni, amelynek során ő adja a
színteret a lehetséges vállalkozáshoz, mi pedig szálljunk be a magunk súlyánál fogva,
én nem érzem a magunk érintettségét ebben az ügyben. Amellett, hogy nagyon fontos
közügy az idősek megfelelő szintű ellátásáról való gondoskodás, ez nemzeti érdek. Ez
volt az a levél, amelyet mindenképpen fel kellett olvasni az önök számára. Ez a mai
nap utolsó levele volt, ahol a személyes megjelenés nem volt biztosítható, de a
közmeghallgatásra megérkezett levélről volt szó.

A mai közmeghallgatásnak vége, én köszönöm szépen valamennyiük részvételét, és
valamennyi érdeklődő számára pedig, hogy megragadták a közgyűlést, mint nyílt
fórumot.
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