Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1664-29/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. június 29. napján 12:00
órakor tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.

Jelen vannak:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
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Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
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Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István
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Lukács András
Marton Péter
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Nyeste László
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Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szűcs Erika Mária
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza

Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
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3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság – Kovács
Béla r. ezredes
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

igen

nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Bánkuti Eszter mb. osztályvezető, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikus, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető.
A hirdetmény a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 02.
sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A közmeghallgatáshoz külön jegyzőkönyvet kell
készítenünk. Jelenléti ívet is. Az lenne a kérésem, hogy képviselőtársaim írják alá a
jelenléti ívet, és utána mindjárt megtudakoljuk, hogy közmeghallgatásra hányan és kik
jelentkeztek.
Tisztelt Közgyűlés!
Köszöntöm a közmeghallgatáson a megyei önkormányzati képviselőket és a
megjelenteket.
Jelenléti szavazást kérek szépen.

3

23 fő van jelen, a közgyűlés határozatképes
a közmeghallgatáson is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A közmeghallgatás olyan képviselő-testületi ülés,
amelyen a megye lakossága és a megyében érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. (tehát nem egyedi ügyben)
A közmeghallgatás időpontja meghirdetésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján, az Észak-Magyarország című napilapban, valamint a
közgyűlés ülésére meghívottak a meghívóban külön tájékoztatást kaptak róla.
A mai közmeghallgatás témája:
- Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
A közmeghallgatást megelőzően írásban senki nem küldött be semmilyen kérdést,
viszont a jelenlévő Széni Nándor úr jelezte, hogy közmeghallgatás tárgyában szeretne
hozzászólni. Széni Nándor úrnak megadom a lehetőséget.
Széni Nándor: Köszönöm szépen ezt a felkérést és bizalmat. Igazából én túl nagy
mélységig nem akarok a Foglalkoztatási Paktummal, a Területfejlesztési Operatív
Programmal konkrétan foglalkozni, ugyanis pont az egyik problémám az, hogy teljes
részletességében, mélységében az információkhoz nem tudok hozzájutni az interneten.
Emiatt aztán kellő felkészültséggel sem tud az ember igazából véleményt mondani. A
Foglalkoztatási Paktum az egyik legfontosabb helyi kistérségi vagy éppenséggel
megyei együttműködés a foglalkoztatás biztosítására. Nagyon fontos bevonni a
szereplőket, akiknek bármiféle befolyása van képzésre, a foglalkoztatásra. Itt nagy
nyitottság kell a gazdaság és a közszféra szereplői felé.
A másik a Területfejlesztési Operatív Program itt én azt hiszem a leglényegesebb
dolog, hogy a településeken kistérségben ahová ez az operatív program irányul a
megyei önkormányzat koordinálásával valósulnak meg a pályázatok. Mindenképpen
szükséges erősíteni a helyi szereplőknek a részvételét, és amit én igazából nem nagyon
látok, hogy azok a profi szervezetek, amik ezt menedzselnék, hogy szerepelnek és
hogy jelennek meg hiszen egyébként a programok akkor valósulhatnak meg sikeresen
ha egy komoly menedzser szervezet áll mögöttük. Azt tudom, hogy a megyei
önkormányzat mögött egy nagyon komoly szervezet áll, amit ő hozott létre a NORDA
jogutódjaként. Saját
apparátusból,
megbízásos jogviszonyban szakértők
igénybevételével kell biztosítani a tevékenységet. Különösen fontos a területfejlesztési
az együttműködés két dologban. Egyrészt Miskolc Megyei Jogú városnak saját
fejlesztési programja van, nem mindegy hogy a város környéki települések és Miskolc
Város hogyan működik együtt. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy fontos a Tokaj
Hegyaljai Fejlesztési Tanáccsal komolyan együttműködni, nekik programjaik és
forrásaik is vannak Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Széni úrnak a felvetés. Beszéljünk
akkor picit külön-külön mindegyikről. A Foglalkoztatási Paktum 7,7 milliárd Ft-ot
tartalmaz, amelyből mintegy 5,4 milliárd Ft a helyei paktumoknak a finanszírozására
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és 2,3 milliárd Ft a megyei paktumnak elkövetkezendő 5 éves működésére
paktumiroda működésére került elkülönítésre. 11 helyi paktum alakult meg, és 11
helyi paktum a jövőben 36 hónapon keresztül fog működni. Az indikátorszámok
tekintetében, a 4999 főről beszélünk, mintegy 3500 főt a helyi paktumoknak és 1500
főt a helyi paktumoknak kell bevonni ebbe a munkába. Előző napirendi pontok során
már tárgyaltunk arról, hogy a helyi paktumoknak most indulnak az alakuló ülései. 5
helyi paktum már megalakult a 11-ből, a megyei pedig már nagyon régen megtörtént.
Az elmúlt időszakban elég sok kommunikációs forrást megpróbáltunk felhasználni a
KULCS magazintól, a RÁDIÓ M-men, a megyei önkormányzat honlapján, a
Szuperinfón, az Észak-Magyarországon keresztül, hogy mindenkit tájékoztassunk
arról, hogy hogy is áll a Foglalkoztatási Paktum. Ugyanez az eset megvan a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program kapcsán is. Minden egyes olyan lehetőséget
megragadtunk, ami arról szól, hogy értesítsük a megye lakosságát, hogy állunk, melyik
irányba haladunk. Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsnak a beszámolója éppen most
fog sorra kerülni, nyilvános ülésen tárgyaljuk semmi akadálya hogy Ön is és bárki aki
érdeklődik, az egy picit nagyobb képet kapjon arról, hogy mi történik a Fejlesztési
Tanácsban. Az elkövetkezendő időszakban nekünk két olyan feladatunk van, amibe
belevágtunk, az egyik a Megyei Klíma Stratégia kialakítása. A másik a Megyei
Környezetvédelmi Program, ahova szintén beépítjük a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács által már elkészített anyagokat. Én azt gondolom, hogy minden információs
bázist kihasználtunk, amit az elmúlt időszakban lehetett. Egyet tudok ígérni Önnek,
hogy megpróbálunk ezekre még egy picit ráerősíteni és természetesen mind a két
pályázatban a TOP-ban és a Foglalkoztatási Paktumban is van rá lehetőség, hogy még
nagyobb médiafelületet vegyünk igénybe annak érdekében, az információ eljusson.
Egy biztos, hogy ami történik a Megyeházán vagy a megyei önkormányzat által ezen
a két területen, arról a megyei önkormányzat honlapján teljes értékű információ
minden esetben elérhető Széni úr. Kérdésem az, hogy elfogadható ez a válasz?
Köszönöm szépen.
Miután nincs más érdeklődő, nincs más hozzászóló a Közmeghallgatást ezennel
bezárom. Köszönöm szépen a megjelenést, és javaslom a közgyűlés tagjainak
folytassuk a közgyűlési munkát.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

