Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-1584-22/2012.
Jegyzőkönyv

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20. napján
11:30 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Holcman László
Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Pasztorniczky István

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

Távol:
Lukács András, Riz Gábor, Szegedi Judit, Szitka Péter
Jelen vannak:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Szombatiné Dr. Sebők Emese, mb. aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési, Jogi
és Pénzügyi Osztály vezetője, Török Zoltán, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes, Pénzügyi Csoport vezetője, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető.
Vendégek, meghívottak
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 25 fő jelen van, az ülést megnyitom. Kérem,
szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket; majd jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm szépen, tehát 25 fő jelen van.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom felvenni
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· a „Javaslat a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet alapján a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódó Nagyrozvágy Község
Önkormányzat támogatási szerződésének lezárása” című előterjesztést 13.
napirendi pontként, valamint
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására” című
előterjesztést 14. napirendi pontként.
A közgyűlés tagjai részéről kérdezem, hogy egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben igen, azt kérem szíveskedjenek megtenni. Pasztorniczky képviselő úr
parancsolj.
Pasztorniczky István: Köszönöm. Elnök úr a közgyűlés ez évre elfogadott
munkatervében már az előző ülésnél szerepelt a közmeghallgatás, tudomásom szerint
erre nem került sor a mai napig, és a mostani meghívó sem tartalmazott ilyet.
Kérdésem az, hogy lesz közmeghallgatás vagy rendkívüli ülés lesz ez alkalomból,
vagy pedig az én figyelmemet kerülte el.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A képviselő úr hozzászólását egyéb
napirendi pontra tett javaslat kiegészítésként kellene értékelnem, de érdeklődő
válaszára nagy tisztelettel mondom, hogy a mai napon a szoboravatás miatt nem lesz
közmeghallgatás, viszont a jövő évet ezzel kezdjük. Más hozzászólásra jelentkező
képviselőt nem látok, így kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20-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
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2. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő:
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2011. évi
teljesítményéről
Előterjesztő:
Szalayné Ostorházy Mária, a NAV Észak-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő:
Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
vezetője
5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2012.

évi

6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő:
a közgyűlés bizottságainak elnökei
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
8. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, főjegyző
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési
módosított „Helyzetértékelés” munkarészének elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Koncepció

11. Javaslat a Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között
befogadó szervezetek kiválasztása című pályázat benyújtására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), valamint a leghátrányosabb helyzetű
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kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló
egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:
Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
13. Javaslat a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet alapján a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódó Nagyrozvágy Község
Önkormányzat támogatási szerződésének lezárása
Előterjesztő:
Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
15. Egyebek

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint
a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
üzleti érdeket sértene.
Javaslom, hogy a következő két napirend tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), valamint a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló
egyes projektekre vonatkozó döntésekre” című előterjesztés (12. napirendi pont),
valamint
· a „Javaslat a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet alapján a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése (VTT) programhoz kapcsolódó Nagyrozvágy Község
Önkormányzat támogatási szerződésének lezárása” című előterjesztés (13.
napirendi pont).
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elrendelte a zárt ülést.
1.
napirend
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
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A rendelet-tervezetben elírás történt. Erre
tekintettel előterjesztői módosítást teszek, amely szerint javaslom, hogy a rendelettervezet 1. § (2) bekezdésében az idézőjelben szereplő 9. pont helyébe 8. pont
kerüljön, továbbá az 1. § (3) bekezdésében az idézőjelben szereplő 10. pont helyébe 9.
pont kerüljön. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Pasztorniczky István közgyűlési tag
módosító indítványt terjesztett elő, mely szerint a rendelet-tervezet 1 § (1)
bekezdésével módosított - a Közgyűlés Elnökére átruházott hatáskörök jegyzékét
tartalmazó - 3. melléklet 7. e) pontja a következőek szerint módosuljon:
„a 7. a)-d) pontban foglalt – a közgyűlés előző ülése óta tett – intézkedéseiről és a
szerződések lezárásáról a közgyűlés minden ülésén köteles a Közgyűlést tájékoztatni.”
Első napirendi pontunkhoz kapcsolódó javaslatokat Bizottságaink véleményezték,
elsőként kérdezem a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta 7 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett azt
elfogadta és elfogadásra ajánlja a tisztelt Közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság 2012. december 17-ei ülésén tárgyalta meg
az előterjesztést. A rendelet-tervezetet 14 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tekintve, hogy a
Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnök asszonya
nincs jelen, kérdezem, hogy kit bízott meg a Bizottsági vélemény ismertetésével.
Parancsoljon képviselő úr.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt közgyűlés a Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság december 18-i ülésén tárgyalta az előterjesztést
a bizottság a rendelet-tervezetet 13 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolj a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István: Tisztelt közgyűlés, miután a javaslatom indoklását nem kapták
meg a közgyűlés tagjai, nagyon röviden annyit mondanék, hogy tulajdonképpen egy
technikai jellegű javaslatról van szó. Miután az eredeti javaslatban az volt, hogy
félévente számol be a közgyűlés elnöke és úgy gondolom, hogy nagyszámú
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intézkedésről van szó, amiről szeretnénk legalább utólag tájékoztatást kapni. Ezért úgy
gondolom jobb többször kevesebb anyagot áttekinteni, mint egyszer egy nagy
terjedelműt, ezért tettem ezt a javaslatot, kérem az elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Magam részéről a módosító
indítványát támogatom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni elsőként Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító indítványának
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta Pasztorniczky
István
közgyűlési
tag
módosító
indítványát.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról az előterjesztői adminisztratív módosítással és a képviselői módosító
indítvánnyal együtt. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 21 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet az előterjesztői módosítással (és
a képviselői módosító indítvánnyal) együtt.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2012. (XII. 20.) 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 az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 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 - a következőket rendeli el:
1. §
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(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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökére átruházott
hatáskörök jegyzéke” című melléklet (a továbbiakban: 3. melléklet) a következő 7.
ponttal egészül ki:
„7. Dönt a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú
előirányzatok terhére az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
megkötött, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által
megkötött támogatási szerződések vonatkozásában
a) a szerződések azon módosításáról, amelyek a kedvezményezett adataiban
bekövetkezett változások átvezetésére vonatkoznak,
b) a támogatás visszavonása esetén a részletfizetési kedvezmény biztosításáról,
c) a támogatásokhoz kapcsolódó biztosítékok cseréjéről, felszabadításáról,
d) a támogatásokhoz kapcsolódó követeléskezeléssel összefüggő ügyekben (pl.
hitelezői bejelentések megtétele, kapcsolatfelvétel az érintett és érdekelt szervezetekkel,
végelszámolási, felszámolási, végrehajtási ügyek, peres eljárások, stb.
e) a 7. a)-d) pontban foglalt - a közgyűlés előző ülése óta tett - intézkedéseiről és a
szerződések lezárásáról a közgyűlés minden ülésén köteles a Közgyűlést tájékoztatni.”
(2) A 3. melléklet a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Támogató nyilatkozat adása különböző pályázatokhoz, amennyiben az nem jár
pénzügyi kötelezettségvállalással, és nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.”
(3) A 3. melléklet a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Az új pályázatok beadásához támogató nyilatkozat kiadása (illeszkedik a megyei
koncepcióhoz, programhoz).
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

2. napirend
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről
Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ vezetője
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Lórántné Orosz Edit Asszonyt,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vezetőjét, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Lórántné Orosz Edit: Elnök úr, nem tartom szükségesnek, mert 3 Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést. Amennyiben kérdés van, arra válaszolok.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem tehát
bizottságaink elnökeit, a Bizottságok véleményének ismertetését legyenek szívesek
megtenni. Kérdezem a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök
úr, Bizottságunk 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
ajánlja a tisztelt Közgyűlés felé. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés a 24 oldalas,
meglehetősen informatív anyagot Bizottságunk 18 egyhangú igen szavazattal
elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság megbízott elnökét kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr. Bizottságunk a tájékoztatót 15 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette és elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Vécsi képviselő úr, parancsoljon.
Vécsi István: Köszönöm szépen Elnök úr. Nekem nem kérdésem lenne, azt megtettem
Bizottsági ülésen és megkaptam rá a választ. Nekem véleményem lenne a
foglalkoztatással kapcsolatban, ami tapasztalható vidéken. Elsősorban köszönöm
szépen Főigazgató asszonynak az elkészített anyagot. Bizottsági ülésen is
megfogalmazódott, hogy hasonló színvonalú, mint a korábbi években. Azonban hozzá
kell tenni ehhez a kérdéshez azokat a dolgokat is, amelyek ma Magyarországon a
foglalkoztatásnál jelen vannak. Két és fél évvel ezelőtt azt az ígéretet kapta a
társadalom, hogy 1 millió munkahely fog teremtődni 10 év alatt, ha ennek időarányos
részét nézzük, akkor 250 ezer munkahellyel többnek kellene ma lennie
Magyarországon, mint korábban, a valóság azonban nem ez. Hanem azt halljuk, hogy
jövőre 300 ezer, vagy még több közfoglalkoztatott lesz az országban, ami egyáltalán
nem jó mind azoknak, akik ebben a közfoglalkoztatási munkakörben tudnak dolgozni,
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de nem jó az országnak sem. Hiszen nem az lenne a cél, hogy közmunkások tartsák el
az országot. Nem beszélve arról, hogy milyen helyzetek, sorsok alakulnak ki. Vidéken
lehet látni, hogy éhesek ezek az emberek és napról-napra olyan problémákkal kell
szembenézniük, amit csodálatos módon tudnak megoldani. Mert hát az, hogy 47 ezer
forintból meg lehessen élni, azt gondolom, hogy ezt akik állítják, nem tudják, hogy
miről beszélnek. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a versenyszférában több
munkahely szűnik meg, mint amit lehet pótolni a közfoglalkoztatással. A Központi
Statisztikai Hivatal száma alapján többen dolgoznak valamivel, mint 2008-ban a
gazdasági világválság idején dolgoztak. Ezt természetesnek is kell venni, hiszen az
egész világon gondjai voltak akkor a gazdaságnak. De azt is lehet látni, hogy ebben a
többlet-foglalkoztatásban a 4 órás, a 6 órás foglalkoztatottak száma megjelent a 8 órás
foglalkoztatásnak a rovására. Ezt a statisztikai számot az is megkérdőjelezi, hogy itt
szerepeltetik azokat a magyar állampolgárságú embereket, akik külföldön dolgoznak
tudomásom szerint. Azt gondolom, hogy ezen a téren az elsődleges munkaerő piacon
kellene tovább lépni, mart az, ami a közfoglalkoztatásban van és az a gazdaságpolitika,
amely odavezet, hogy csak így találnak már vidéken munkahelyet, hiszen nincs
elsődleges munkaerő piac, ez olyan kérdéseket vet fel, amit talán a Munkaügyi
Központ az elkövetkező időszakban saját hatáskörében is tudna változtatni. Például
azt, hogy az álláskeresési ellátást, amely a legkevesebb, talán 3 hónap
Magyarországon, miközben annak, aki munkát szeretne találni magának, 17-18 hónap
telik el. Tehát erre a közel másfél évre gondolni kellene ezeknek az embereknek a
sorsára. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úr. Mihályi
Helga képviselő asszony, parancsoljon.
Mihályi Helga: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, én is inkább véleményt
szeretnék a fiatalok és pályakezdők munkaerő piaci helyzetével, foglalkoztatásával
kapcsolatban mondani. Van egy táblázat, illetve egy grafikon a pályakezdő
munkanélküliek számának alakulására, ami nagyon sajnálatos képet mutat, Miskolc és
Gönci kistérség kivételével gyakorlatilag minden kistérségben nőtt a pályakezdő
munkanélküliek, álláskeresők aránya. Ezzel összefüggésben szeretnék arra utalni,
hogy az elmúlt napok, egy-két hét felsőoktatással kapcsolatos eseményei, vitái kapcsán
kormányzat részéről felmerül az a vélemény, hogy túl sok a diplomás, nincsen szükség
ennyi diplomásra. Kevesen tudnak a diplomások közül a szakmájukban elhelyezkedni,
miközben a grafikon is azt mutatja, hogy a diplomások körében 4%-os a
munkanélküliség a megyében, miközben a középfokú szakképesítéssel rendelkezők
körében 43 %. Tehát durván azt lehet mondani, hogy akinek diplomája van, annak 10szer jobbak az esélyei a munkaerő piacon, mint annak, akinek valamilyen
szakképzettsége van, és még az érettségizettekhez képest is kétszer jobbak az esélyek.
Ha eltekintünk attól, hogy a tudás alapú társadalom a gazdasági fejlődésnek az alapja,
ezért is fontos lenne, hogy minél több diplomás legyen. De ha ettől a ténytől
eltekintünk, akkor önmagában azt gondolom, hogy ez tény, hogy a munkanélküliségtől
is megvéd, ha valaki diplomás. Mindenféleképpen nagyobb szükség lenne arra, hogy
azok a fiatalok, akik itt a megyében élnek, azok itt a megyében, a Miskolci Egyetemen
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tanuljanak. Ne menjenek el Budapestre, mert ha elmennek oda tanulni, akkor
valószínűleg többet ide már nem jönnek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony.
Szamosvölgyi képviselő úr, parancsolj.
Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Mihályi Helga
képviselő asszony felvetésével kapcsolatban reflektálnék. Én egy határszéli városnak
vagyok a polgármestere több, mint 14 éve, nem úgy van, mint ahogy képviselő
asszony elmondja. Az elvándorlás, főleg ott érezhető, nemcsak Sátoraljaújhelyen,
hanem szerintem felsorolhatnánk jó néhány olyan települést, nemcsak vidékről, hanem
egyébként az egész megyéből. Az egyetemet végzett diákok, felnőttek nem találnak
munkahelyet, hiszen 25 jogászra Sátoraljaújhelyen nincsen szükség, csak kettőre, az a
23 elmegy innen. És amikor arról beszélünk, hogy a térségnek a lélekszáma csökken,
és a potenciálisan hasznosítható szürke állomány elmegy, annak a következménye,
hogy rengeteg olyan szakot végeznek el, illetve indítanak az egyetemek, amelyekre az
égvilágon olyan számban semmi szükség nincsen. Lehet, hogy Budapesten, a megyei
jogú városokban vagy inkább a Dunántúlon van ilyen. De hogy ebben a megyében,
ilyen mennyiségben jogászra, szociológusra, politológusra és még folytathatnám
ezeket a szakokat, nincsen szükség ebben a pillanatban, ez biztos. A másik ezzel
összefüggő mondanivalóm, én ezzel nem vitatkoznék Önnel, Ön ebben járatosabb,
hogy az egyetemi szintek hogyan álljanak össze, képzési rendszerrel kell-e valamit
tenni. De egyet tudok mondani, lehet emelni az egyetemisták számát és aztán majd
diplomával fognak beállni az esztergagép mögé, mert a munkanélküliség - Vécsi
képviselő társam - azért magas, mert például sátoraljaújhelyi befektető cégek
máshonnan hoznak munkaerőt, mert nincs szakképzett dolgozó. Sőt egy német cégünk
maga indít szakképzést és viszi ki Németországba a tanulóit, a pályakezdő
munkanélkülit, az érettségizettet, hogy szakmunkás végzettséget tudjon neki kreálni,
mert egyébként nincs szakember. Magyarul, és ez már valahol összefügg persze az
egyetemi és főiskolai szinttel, jó lenne az alapoktatástól fölfelé megtalálni azokat a
szakképzéseket és a hozzá rendelhető, a munkaerő piachoz alkalmazkodó képzési
rendet, trendet, ami kiszolgálja a termelő szférát. Mert az a baj, ezt látom a mi
vidékünkön, lehet, hogy Miskolcon nem így van, de a Miskolcon kívüli településeknél
ezek élő és reális problémák, tehát ezt a kettőt valahogy, amit képviselő asszony
elmondott, amit mi tapasztalunk, ezt kellene szinkronba hozni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Kérdezem Lórántné Orosz
Edit Asszonyt kíván-e választ adni a felvetésekre.
Lórántné Orosz Edit: Tisztelt közgyűlés, Elnök úr. Én az első és második
hozzászóláshoz szeretnék kiegészítést tenni, mégpedig a foglalkoztatottság
tekintetében. Én azt gondolom, hogy ebben a megyében a foglalkoztatás politikának
két hangsúlyos eleme kell, hogy legyen. Az egyik, ami a gazdaság, a versenyszféra
támogatását jelenti, ez úgynevezett elsődleges munkaerő piaci munkahelyek
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létrehozása, és a második a megye, illetve az álláskeresők szakmai szakképzettsége
összetétele következtében a halmozottan hátrányos helyzetű személyek támogatása. A
Munkaügyi Központ a saját és a jogszabályok által lehetővé tett eszközrendszereivel
igyekszik segíteni a megyében munkahely bővítési szándékkal megjelenő
befektetőket, az itt dolgozó kis- és középvállalkozókat. Ugyanakkor ebben a
megyében, ahol most jelenleg a novemberi adatok szerint 62 ezer álláskeresőt tartunk
nyilván, és ezeknek az álláskeresőknek a 40-45%-a általános iskolai végzettséggel
vagy azzal sem rendelkezik, nyilvánvaló, hogy a 30 ezer ember ebben az állapotában
nem alkalmas arra, hogy a versenyszféra munkaerő igényét kielégítsük. Tehát ebből
induljunk ki először, és ez nem 1-2 éves probléma, hanem ez 10 éve probléma ebben a
megyében. Tehát ez nem újszerű jelenség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy
egy magas szinten állandósult munkanélküliségen belül kemény strukturális
problémák vannak. Tehát ebben az állapotukban ezek az álláskeresők nem alkalmasak
arra, hogy egy ide betelepülő befektető vagy egy multinacionális cég számára
munkába állítsuk. Ezért vannak azok az uniós és hazai források, amelyek a
foglalkoztathatóság javítását szolgálják, ebben nagyon sok a feladatunk és nagy is a
felelősségünk. Tesszük is a dolgunkat, erre milliárdokat szán a kormányzat, az uniós
források segítségével. Természetesen sem mi, sem a kormányzat nem gondolja úgy,
hogy a közfoglalkoztatás hosszú távú cél lehet, de azt gondolom, hogy ebben a
megyében ilyen struktúra mellett igenis a közfoglalkoztatás egy meghatározó
szereppel bír mindaddig, amíg az elsődleges munkaerő piac nem élénkül meg olyan
mértékben, hogy fel tudja venni a megfelelő munkaerőt. Ezeknek a foglalkoztatási
javítása ez egy fontos feladat, nem véletlen, hogy a közfoglalkoztatásban 2500 ember
képzése indult el. Valójában valamilyen módon javítani kell a munkától elszokott
emberek munkamotiváltságát, mert higgyék el nekem, a közfoglalkoztatásban is
kétféle ember dolgozik, kétféle álláskereső van. Az egyik, aki nagyon szeretne és akar
dolgozni, és vannak olyanok, akik nem nagyon szeretnének még ebben a programban
sem bekapcsolódni. Tehát az a dolgunk, hogy mindenféle szolgáltatással és
motivációval bevezessük őket az elsődleges munkaerő piac miatt a
közfoglalkoztatásba. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a közfoglalkoztatást egy
átmeneti foglalkoztatási formának tekintjük, és nagyon sok esetben ugyanazok az
emberek térnek vissza ebbe a foglalkoztatási formába, de az nem igaz, hogy innen
nincsenek kilépők. 2012-ben 37 ezer ember vett részt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében közfoglalkoztatásban, és 3300 ember az elsődleges munkaerő piacon talált
munkahelyet. Tehát gyakorlatilag van valamiféle kimenet ebből a foglalkoztatási
formából, a cél az, hogy egyre több ember számára legyen kimenet. Én azt gondolom,
hogy a közgyűlést tájékoztatnom kell arról, függetlenül attól, hogy a
közfoglalkoztatásnak milyen a megítélése, én azt mondom, hogy kell, szükséges, az
emberek részt akarnak venni ebben a foglalkoztatási formában, 2013. évre az
országban a legtöbb programot nyújtotta be Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a legtöbb
támogatási igénnyel. Én köszönöm az önkormányzatoknak ezt az aktivitását és én
kérem egyben Elnök úr támogatását, hogy ezeket a programokat a Belügyminisztérium
is értékelje. Több, mint 19 ezer ember foglalkoztatására vállalkoztak az
önkormányzatok, 21 milliárd forintra nyújtottak be programot, 947 program készült el.
Tehát azt hiszem, hogy az országban ez a legtöbb, még Szabolcs-Szatmár-Bereg
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megye, aki a riválisunk, is csak 15 milliárd forint nagyságrendre nyújtott be
projekteket. Azt kell, mondjam, hogy ebben a megyében egyre többen gondolkodnak,
egyre többen értékteremtésben gondolkodnak, és jó irányba megy a közfoglalkoztatás.
Pályakezdők foglalkoztatása, ez egy alapvetés én is úgy gondolom, hogy az iskolai
végzettség növekedésével, sok esetben és legtöbb esetben igenis az elhelyezkedési
esélyek nőnek. Ugyanakkor, ha megnéznénk ennek a 4 %-nak a szakma struktúráját,
akkor igenis meg kell, hogy erősítsem Szamosvölgyi polgármester urat, hogy az a 4%
szakma struktúrában van jelen, nem természettudományos végzettséggel vannak az
álláskereső diplomások körében, hanem szociológusok, politológusok és nagyon sok
esetben pedagógusok, de azok is azokkal a szakokkal, amikkel egy általános iskolában
nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát egy egyszakos pedagógiai tanárral nagyon nehéz egy
általános iskolában mit kezdeni. Azt szeretném mondani, hogy nem mindegy, hogy
milyen felsőfokú végzettséget szereznek a diplomások, azt kell, hogy mondjam, hogy
egy anyagmérnök, gépészmérnök, hegesztőmérnök holnapután itt talál munkahelyet
nemcsak az országban, hanem talán még Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Azt
kell mondjam mindenkinek, hogy tanuljon, de nem mindegy, hogy mit tanul. Ebben
komoly felelősség van a felsőoktatás tekintetében is, hogy hány szociológus, hány
politológus végez egy évben az országban. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a választ, a vita lezárása
után két mondatot engedjenek meg nekem is. Vécsi képviselő úrnak, illetve Mihályi
Helga képviselő asszonynak elsősorban. Szóval az, hogy a napirendi pontunk a
Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő piaci helyzete, az ugye önmagában
szerintem is indokolja, hogy az országos politikának a kérdéseit hozzák ide a megyei
közgyűlés elé, hiszen részei vagyunk ennek az országos politikának, éppen ezért ennek
megfelelően szeretnék én is választ adni az Önök felvetéseire. Tehát az, hogy 10 év
alatt 1 millió munkahely, az egy elvárható, szükségszerű, az országnak és nemzetünk
számára elengedhetetlen fontosságú cél. Az, hogy ezt kell-e időarányosan számolnunk
vagy sem, hogy ez 200.000 vagy nem, ezen már bizonyára tudnánk vitatkozni. Hiszen
ilyen állítások, hogy időarányosan kell számolni, akár napi bontásban, szerintem ez
nem hangzott el, higgye el elég sok munkája van a kormányzatnak abban, hogy már
2010 óta is Magyarországon növekedett a foglalkoztatottság, ha nem is 250.000 fővel,
amit ön elvárt, de több 10.000 fővel. Ugyanis abba az óriási mély szakadékba, amibe a
8 éves szocialista kormányzat lökte az országunkat, abból azért nem lehet egy-két nap
alatt kimászni. Az, hogy a közfoglalkoztatás az Ön véleménye szerint nem jó, ezt
szakmailag most a Munkaügyi Központ vezetője kiválóan megválaszolta, hogy a
szakmastruktúrákat, a kiutat figyelembe véve, a mostani kormányzat is azt látja benne,
és mi is azt látjuk benne, hogy ez csak egy első lépcső ahhoz, hogy az elsődleges
munkaerő piacra bekerüljenek, szerintem ezt el kell tudni fogadni. Olyan elvet vagy
elméletet senki nem mondott, senki nem támasztott, hogy ezeknek az embereknek
életük végéig közfoglalkoztatásban kell dolgozni. A modell nem erről szól és ezt
Önnek is világosan kell tudnia, akár támadja a rendszert, akár nem. A probléma nem
ezzel van, a probléma azzal van, hogy kettőnk között súlyos elvekben, politikai
elvekben van különbség. Ön szerint ezeknek az embereknek segélyből kell élnie,
szerintünk tisztességes munkával járó munkabérből kell élnie, és az ehhez való utat
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kell megtalálnunk, ez a közfoglalkoztatás. 47.000 forint, igen egyetértünk, nem lehet
megélni belőle, de a szocialista kormányok alatt ugyanezért a munkáért biztosított
26.000-ből még annyira sem, és tovább. Többen dolgoznak, mint 2008-ban a
gazdasági világválság közepén, ez ön szerint természetes, szerintünk nem, mert
nagyon komoly és megfeszített munka van abban, nemcsak a megyei szintű
vezetésnél, a Munkaügyi Központnál, hanem kormányzati szinten is, hogy ez ne
legyen természetes. Higgye el nemcsak a gazdasági világválság felelős azért, hogy
idekerültünk, és nem az a gazdaságpolitika, amire ön hivatkozik, hanem éppen a
Gyurcsány és Bajnai féle gazdaságpolitika, amelynek 8 éve alatt megduplázódott az
államadósság, 7%-ra ment föl a költségvetési hiány, és ami a legfontosabb,
megduplázódott a munkanélküliség Magyarországon. Tehát higgye el, örülök, hogy
hibáztatja a gazdaságpolitikát, csak nem itt kell keresni a bajt. Mihályi képviselő
asszony nagyon finom célzást tett a felsőoktatásra, és azt mondta, hogy azt állítja a
jelenlegi kormányzat, és nyilván a megye vezetését is beleérti ebbe, hogy túl sok a
diplomás. Nos képviselő asszony, ilyet senki nem mondott, azt mondtuk, hogy olyan
diplomát kell adni, olyan szakokon kell tanulni, és ha figyeli és nézi, a keretszámok
eltörlésre kerültek, ami egy rossz Magyar Bálint-i modell. Ha figyeli és nézi az
államilag támogatott felsőoktatásban résztvevők száma nem csökkent, de ahhoz igenis
ragaszkodunk, hogy mindenki aki magyar diplomát szerez, az Magyarországon
kamatoztassa a tudását, és ahhoz is természetesen, hogy olyan szakmát adjunk nekik,
amiből meg tudnak élni, munkát tudnak keresni, és tudják a családjukat eltartani,
szerintem nekünk ebben egyet kéne érteni. És még egy apróság, hogy nő a
pályakezdők, álláskeresők aránya, a szakmai válaszon túl egyetlenegy adatot engedjen
meg nekem. 2002-ben, amikor Önök, szocialisták átvették az irányítást
Magyarországon 8.000 olyan diák volt évente, aki nem talált munkát. 2010-ben,
amikor átadták, 35.000, kérem legalább a megye érdekében egy kis önkritikát
gyakoroljanak. Elhiszem, hogy jegyzőkönyvbe akarják mondani, de most nem ennek
van az ideje, éppen építkezünk. Nos, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Vécsi képviselő úr ügyrendben.
Vécsi István: Köszönöm szépen Elnök úr, azért kértem ügyrendbe szót, mert azt
gondolom, érintett válaszadásában, olyan dolgot tett a számba, amit nem mondtam.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Melyiket?
Vécsi István: Melyiket, például azt, hogy a közmunkára, mint olyan nincs szükség, és
én azt rossznak tartom.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Azt mondta, hogy nem jó.
Vécsi István: Így van, az a kettő nem ugyanaz. Az emberek számára nem jó, Elnök úr.
A 47.000 forintot hozzátettem, nem tudnak megélni, ez is igaz és azt gondolom, hogy
ez a 47.00 forint, ami jövőre csak 35.000 forint lesz, és ez csak a kiváltságosok részére
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van, az jövőre még ennyit se fog tudni érni. És ha már behozta a nagypolitikát, hogy
mennyire nincs pénz…
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, ügyrendben kért szót!
Vécsi István: Ügyrendben, igen. Nem azt állítottam, Elnök úr, amit Ön mondott,
hanem azt állítottam, hogy a közfoglalkoztatás ilyen keretek között és ezzel az
összeggel nem jó, hisz ezektől az emberektől, 2010-ből a 60.200 forintnak több mint a
20%-át vették el és ez lett 47.000 Ft, ami jövőre ekkora infláció mellett már csak
35.000 Ft-ot fog érni. A közfoglalkoztatásnak ez a nem jó része, az a nem jó része,
hogy 18 hónap alatt tudnak elhelyezkedni és 3 hónapig kapnak ellátást.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, mi az ügyrendi javaslata?
Vécsi István: Az Elnök úr, még egyszer mondom: Ön azt mondta, hogy én azt
állítottam, hogy nem jó a közfoglalkoztatás. Én nem azt állítom. A
közfoglalkoztatással kérdésével az önkormányzatok kénytelenek a Bodrogközben,
meg Borsod-Abaúj-Zemplénben foglalkozni, mert egyébként éhen halnának az
emberek, még a 22.800 Ft segélyt sem kapnák meg az emberek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, mi az ügyrendi javaslata?
Vécsi István: Ne tegyen legközelebb Elnök úr olyan mondatot, kifejezést az én
számba, amit nem állítottam. Ne mondja, hogy én mit gondoltam, elmondom én saját
erőből, és kútfőből. Köszönöm szépen a segítségét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen az ügyrendi javaslatot
képviselő úr, a jegyzőkönyvet vissza fogjuk nézni. Én azt mondtam, hogy Ön azt
mondta: a közfoglalkoztatás nem jó, ennyi.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 21 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 4
tartózkodással, a tájékoztatót tudomásul
vette.
Megköszönjük a Munkaügyi Központ vezetőjének a részvételét.

3. napirend
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának 2011. évi
teljesítményéről
Előterjesztő: Szalayné Ostorházy Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatóságának vezetője
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Dr. Olasz András Urat, a NAV
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóságának Igazgatóját, és felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Olasz András: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, köszönöm a szót. A Nemzeti
Adó– és Vámhivatal adóztatási szerve ebben az évben is elkészítette Borsod-AbaújZemplén megye gazdasági helyzetére vonatkozó elemzését. Ehhez az elemzéshez a
2011. évi társasági adóbevallásokat, a 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásokat,
ideértve a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók által benyújtott bevallásokat
egyaránt, valamint a 2012. I-III. negyedévi áfa bevallásokat használtuk föl. Nyilván
ezek a bevallások elsődlegesen az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat
tartalmazzák, de úgy gondolom alkalmasak arra, hogy bizonyos következtetéseket
vonjunk le a megye gazdasági helyzetére vonatkozóan, s még inkább alkalmasak arra,
hogy tendenciaszerű megállapításokat is lehessen tenni. Maga az elemzés számos
szemponton keresztül értékeli a megye gazdaságát, így a belföldi, külföldi
értékesítések, beszerzések tekintetében, a foglalkoztatás helyzete vonatkozásában,
különbséget tesz a kistérségek között, a vállalkozások tekintetében méretnagyság
szerint is. Tehát számos szempont alapján történik a gazdasági elemzés végigvezetése.
Összességében alkalmas ez az elemzés arra, hogy annak alapján egy helyzetkép adható
a megye gazdasági helyzetét illetően. Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
véleményezte a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottságunk és a Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk, ebben a sorrendben kérem
a bizottságok elnökeit szíveskedjenek azt elmondani.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Köszönöm
szépen Elnök úr. Az előterjesztést a Bizottságunk megtárgyalta 11 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi Bizottsági ülésen
igazgató asszony megjelent, részt vett az ülésünkön. A 70 oldalas, nagyon színvonalas
anyagot megköszöntük neki. Ennek megfelelően 20 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette, tudomásul vételre ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr parancsoljon.
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Kormos Dénes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés jó, hogy a két
előterjesztés egymást követően kerül a közgyűlés elé, szorosan összefügg a kettő. A
megállapításaik nagymértékben fedik is egymást, de van ahol eltérő tendenciák is
mutatkoznak. Az egyik ilyen megállapítás a NAV anyagában, hogy a
munkanélküliségi ráta folyamatosan növekszik a térségben. Ez azt jelenti, visszatérve
az előző témához és napirendhez, hogy ez a folyamat gyakorlatilag nem állt meg.
Lehet kreatív ötletnek éppen nem tekinthető visszamutogatásokkal megoldani a
problémákat, ennek sok értelme nincsen. Egyszer és mindenkorra érzékelni kellene,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági és gazdálkodási folyamatai egy
erőteljes pozitív diszkrimináció nélkül nem tudna kilépni a saját problémaköréből.
Nyilván összefügg a foglalkoztatással, munkaerő szerkezettel, de ez annyira komplex
rendszer és ezt kísérli az anyag is bemutatni, nagyon helyesen, hogyha csak egy
elemre utalok: a tankötelezettség bemutatása, ez gyakorlatilag betanított munkásoknak
sem alkalmas tömegeket fog képezni Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert esélyük
nem lesz magasabb végzettségnek a megszerzéséhez. Egyes térségeknél nincsenek
növekedési központok, az adóbevételek csökkennek, a termelési értékek néhány nagy
cégnél összpontosulnak. Tehát gyakorlatilag ma nem látunk olyan koncepciót, ami
arról szólna, amit Elnök úr mondott, az építkezésről. Az építkezésnek van egy nagyon
sajátságos alaptörvénye, hogy tudja, hogy mit épít. Megtervezi, lerakja az alapot és
abból lesz valami. Na most, ha a tervet kéthetente és havonta módosítják, és nem
tudják eldönteni, hogy szérűt vagy repülőgép hangárt építenek, akkor azt elég nehéz
megcsinálni, és elég nehéz kiszámítani, hogy az az épület majd hogy fog kinézni a
környezetében. És az a fajta kreativitás, hogy azért dicsérjek is, ami a magyar
gazdaságpolitikát jellemzi, az olyan szintű kreativitás, hogy sokszor már a
szakemberek sem tudják követni a folyamatos jogszabályváltozást. A cégek
jogbizonytalanságban vannak, és jó néhány nagy cég az utóbbi időben elment az
országból, és nehezen vonhatók ide. Összességében mi is köszönjük, az anyag valóban
komplex és nagyon széles képet mutat a megyéről, de pont az elkövetkező időszak, a
2014-2020-as tervezési időszak - majd ezzel kapcsolatos anyagról is beszélünk, talán
arra hívná fel a figyelmet, hogy be kéne fejezni bizonyos fajta, nagyon egyszerű
módon megválaszolható kérdéseket, mert valahol valaki valamit elvet. Én azt
mondom, hogy a 2,5 év alatt is sikerült olyan produktumokat előállítani, ami nem
éppen ebbe az irányba viszi a dolgot. Abba kéne hagyni szerintem ezt a dolgot és
valóban felkészülni a következő tervezési időszakra, és azt a pozitív diszkriminációt
kiharcolni a megye számára, ami nélkül az oktatási ágazatban, a területfejlesztésben,
az infrastruktúrában – tudjuk nagyon jól, miről van szó – ha nem tud érdemleges
programot letenni a kormány, nagyon nehezen fogunk tudni kilábalni. Ezt az anyag
egyértelműen sugallja, ebben kell egy konstruktívabb együttműködés. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Megkérdezem Dr. Olasz
András Urat, hogy kíván-e a felvetésre válaszolni. Köszönöm szépen, most inkább én
sem válaszolok. Bár de, egy mondatot képviselő úr engedjen meg nekem. Azt mondja
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nem látja az építkezést, hogy repülőhangár vagy szérű, azért nem látja talán, mert nem
akarja látni. Mert közöttünk még mindig meg van az az ideológiai vita, hogy mi
építkezünk, önök meg nem akarják látni, hiszen önök rombolták le, ez a probléma. Azt
mondja, hogy olyan kreatív gazdálkodás zajlik az országban, legyen az a
gazdaságfejlesztés jogszabályi környezetváltoztatás sebessége, hogy a cégek sem
látják, vagy nem akarják látni, vagy nem tudják követni a változást. Higgye el, hogy ez
az őskáosz, amit a szocialista kormányok maguk mögött hagytak, rengeteg munkát ad,
rengeteg jogszabályhoz kell hozzányúlni. Egy mondatával viszont egyetértek, abba
kéne hagyni, hogy azok a politikai erők, akik rágyújtották a házat a nemzetükre, utána
meg megpróbálják az oltóknak megmagyarázni, hogyan kéne csinálni. Igaza van,
pozitív diszkrimináció kell, mi azért harcolunk, hogy ez meglegyen. És igaza van,
szükségünk van a kettőnk együttműködésére is, hogy a fejlesztéspolitikában nagyot
lépjen előre a megyénk. De valóban abba kéne hagyni, hogy közben pedig
érdemtelenül, indokolatlanul, pusztán ideológiai alapon ezt az építkezést támadják.
Tisztelt közgyűlés, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

4. napirend
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Dr. Asztalos Ágnes Megyei
Tisztifőorvos Asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének Vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Asztalos Ágnes: Köszönöm szépen, nem kívánom kiegészíteni, tekintettel arra,
hogy 2 Bizottság is tárgyalta a tájékoztatót. A kérdésekre természetesen válaszolok.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót a
Foglalkoztatási és Társadalmi Bizottságunk véleményezte, kérdezem elsőként a
Foglalkoztatási Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk 10 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a
tisztelt közgyűlés felé. Köszönöm.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Társadalmi
Bizottságunk megbízott előadóját kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr, Bizottságunk a tájékoztatót 15 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett a tudomásul vette és elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom. Így Dr. Asztalos Ágnes Asszonynak nem kell választ adnia.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

5. napirend
Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Beszámolót a Pénzügyi és a Társadalmi
Bizottságok véleményezték, kérdezem először a Pénzügyi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés Bizottságunk a határozati
javaslatot 18 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi Bizottság
megbízott előadóját kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr, a Bizottságunk a javaslatot 13 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr parancsoljon.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, néhány rövid
gondolat az előterjesztéshez. Az első mindenféleképpen az, hogy több, mint egy
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beszámoló a megye nemzetközi kapcsolatairól, mert úgy gondolom, hogy szakmailag
nagyon alapos elemzés is, azon túlmenően, hogy beszámoló. Hiszen több olyan
lehetőséget vetít fel az előterjesztés, hoz fel és nyit meg, amiben nyilvánvalóan a
megye nemzetközi kapcsolatainak építése során érdemes foglalkozni. Tehát látszik,
hogy szakszerű, szakmailag egy nagyon jól előkészített és összeállított anyag, amit a
frakciónk nevében az előterjesztőnek szeretnék megköszönni. Két rövid indoklás, ami
miatt tartózkodunk mégis a szavazásnál, az egyik, örömmel olvasom például a
Rheingaui kapcsolatnál, hogy a duális szakképzés adaptálása, az Exim által felajánlott
komplex képzés, és adott esetben borászati képzés is Sárospatakon milyen fontos
eredménye volt a legutóbbi tárgyalásnak. Van egy jó hírem, 7 évvel ezelőtt már
szerződése volt a Megyei Önkormányzatnak ugyanerről, tehát újra lehet ezt tárgyalni
évente, valószínűleg meg is erősítjük erről egymást ebbéli szándékunkban, hogy ezt
nagyon szeretnénk csinálni, de csinálni kéne. Tehát gyakorlatilag el lehet indulni, ha
mindig ugyanazok a dolgok térnek vissza, akkor lehet, hogy új személyek vannak ott
is, és az újnak minden új, de hát ez nem az előterjesztőnek a gondja, ez gyakorlatilag a
folyamatnak és a megvalósításnak a gondja. A másik felvetésem pedig az, hogy
korábban is kértük, akkor sem sikerült ezt elérni, most is kérjük, ezt annyiban
módosítanánk, hogy frakciónk nevében tisztelettel kérem Elnök urat, hogy a következő
közgyűlésre készüljön a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben egy olyan
kimutatás, ami feltünteti, hogy 2012 évben a megyei közgyűlés képviseletében kik,
milyen delegáció, hol, milyen összetételben utaztak, mik voltak a tárgyalási
eredmények, és ezek milyen költségekkel jártak. Szerintem ez elvárható egy ilyen
beszámolótól. Bizonyos jelek vannak, egy-két helyen megjelenik az, hogy valaki
valahol volt és tárgyalt, tehát nyilvánvalóan ez ennek nem felel meg. Akkor is kértük,
akkor sem kaptuk meg, nagyon optimisták vagyunk az együttműködés kapcsán, hogy
talán ez most sikerül. Tehát kérjük a következő ülésre ezzel kiegészítve, és hát csak ez
a két oka annak, hogy tartózkodunk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Egy mondatban válaszolnék, természetesen
összeállítunk egy ilyen kimutatást, csak nem értettem, hogy mit mondott: 2002 óta,
vagy 2012-től?
Kormos Dénes: 2012 évi.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Jó, csak hogy jól értsük egymást.
Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik, kérem ennek elfogadásáról szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
67/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
1. A közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira
vonatkozó javaslatokat.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi külföldi
kiutazási és beutazási tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke.
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint.
Melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2013. évi külföldi KIUTAZÁSI TERVE
2013. január 1.–2013. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
hová

feladat

Rheingau-Taunus járás, Németország

elnöki delegáció kiutazása, külgazdaság

Barcelona, Spanyolország

elnöki delegáció, együttm kapcsolat létesítése, külgazdaság

Szilézia régió, Lengyelország

elnöki delegáció, külgazdaság

Vologda régió, Oroszország

elnöki delegáció, külgazdaság

Párizs-Yerres

II. Rákóczi Ferenc emlékünnepség

Kassa megye, Szlovákia

a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően

Besztercebánya megye, Szlovákia
Besztercebánya megye, Szlovákia
Hargita megye, Románia

Közgyűlési
delegáció;
a
2-oldalú
együttműködés
előrehaladásának megfelelően
idegenforgalmi együttműködés keretében megyénk értékeinek
népszerűsítése
elnöki delegáció
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Hargita megye, Románia

szakmai kiutazása tapasztalatcsere céljából

Shandong és Jiangxi Tartomány, Kína Együttm. Megállapodásnak megfelelően, külgazdaság
Tekirdag Tartomány, Törökország

megkezdett együttműködés folytatása, külgazdaság

Európai Régiók Gyűlése (AER)

Plenáris Ülésen és más eseményen való részvétel

Európa Tanács Kongresszusa (CLRAE)

Össz-Európai Roma Stratégiával, az Európai Szövetséggel
kapcsolatos tevékenység

Európai Bortermelő Régiók Gyűlése

Plenáris Ülésen, ill. más eseményen való részvétel

Európai
Unió
HU-SK
Területi HU-SK Területi Együttműködési Program
Együttműködési Program
Előkészítő Bizottságban való részvétel
Szomszédsági
Program
Európai
Unió
HU-SK-RO-UA HU-SK-RO-UA
Szomszédsági Program
Bizottságban való részvétel
Sajó-Rima Eurorégió, Szlovákia

együttműködési feladatoknak megfelelően

egyéb

előre nem tervezhető kiutazások

2014-2020
2014-2020

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2013. évi külföldi BEUTAZÁSI TERVE
2013. január 1.-2013. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
honnan

feladat

Észak-Rajna-Westfália Tart., Németország befektetői delegáció
Barcelona megye, Spanyolország

megkezdett együttm. Folytatása

Rheingau-Taunus járás, Németország

közösen megállapítandó feladatoknak megfelelően

Szilézia régió, Lengyelország

Marshall delegáció fogadása

Vologda régió, Oroszország

Kormányzó delegáció fogadása

Vologda régió, Oroszország

vologdai befektetői delegáció

Jiangxi Tart., Kína

kínai Kormányzó fogadása

Shandong Tart., Kína

kínai Kormányzó fogadása

Kína

kínai üzletember delegáció fogadása

Kassa megye, Szlovákia

a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően

Kassa megye, Szlovákia

Elnöki delegáció fogadása

Besztercebánya megye, Szlovákia

a 2-oldalú együttműködés előrehaladásának megfelelően

Besztercebánya megye, Szlovákia

Elnöki delegáció fogadása

Hargita megye, Románia

szakmai tapasztalatcsere
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Hargita megye, Románia

Elnöki delegáció fogadása

Sajó-Rima Eurorégió, Szlovákia

együttműködési feladatoknak megfelelően

egyéb

előre nem tervezhető beutazások

6. napirend
Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: a közgyűlés bizottságainak elnökei
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy
amennyiben szükségesnek tartják egészítsék ki a beszámolót. Elsőként Foglalkoztatási
Bizottság.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra ajánljuk a tisztelt közgyűlés felé. Nem kívánjuk kiegészíteni. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezem, hogy
kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Beszámoló önmagában
tartalmazza 2010-től, a megalakulástól kezdődően 7 bizottsággal kezdte meg a
működését a közgyűlés, és utána írja, milyen módon, milyen jogszabályi
kötelezettségeknek tett eleget, illetve milyen pénzügyi kondíciókkal kellett a
továbbiakban működnie. Ennek megfelelően most 3 bizottsággal működünk, én a
másik két bizottság anyagát is elolvastam, mint ahogy a bizottsági tagok is. Ennek
megfelelően Bizottságunk 21 igen egybehangzó szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. További kiegészítéssel nem kívánok
élni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi
Bizottságunk megbízott előadóját kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr, Bizottságunk a határozati javaslatot 14 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, és kiegészítéssel nem
kívánunk élni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
68/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal

7. napirend
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság módosító indítványa: A határozati javaslat
mellékletében szereplő 2013. december 19-ei közgyűlés időpontja 2013. december 12re módosuljon.
Előterjesztői módosítást teszek, ennek összefüggésében, mivel a határozati javaslat
mellékletében szereplő 2013. február 14-ei napirendi pontok sorszámozásánál elírás
történt. Két 8. pont szerepel, így a második sorszáma természetesen 9. pontra, és az azt
követő 9. pont sorszáma 10. pontra módosul.
A javaslatot véleményezték Bizottságaink, elsőként a Foglalkoztatási Bizottság
elnökét kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, 10
igen egybehangzó szavazattal elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk a tisztelt közgyűlés
felé. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményét
kérdezem.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, Bizottságunk szintén
megtárgyalta a napirendi pontot, ahol fölvetődött az, hogy Elnök úrnak a miniszteri
biztos tevékenységéről be kellene számolni. Határozati javaslatra, illetve szavazásra
nem került sor, ennek megfelelően Bizottságunk 18 igen, 0 nem és 3 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi Bizottság
megbízott előadóját kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr, a Bizottságunk 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a módosító indítványt elfogadta, majd a Bizottságunk a határozati javaslatot 13
igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett így az egészet, a módosító indítvánnyal
együtt elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr, parancsoljon.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen Elnök úr, mint ahogy Bizottsági elnök úr korrekt
tájékoztatójában is elhangzott a munkatervvel kapcsolatban a közgyűlés vezetése kért
a frakcióktól előzetes javaslatot, ezt meg is tettük, 3 fő területet érintett a javaslat,
köszönettel nyugtáztuk, hogy abból 2 valamilyen formában visszaköszön a 2013. évi
munkatervben. Örülünk annak, hogy Elnök úr ilyen fontos megbízatást kapott, pozitív
jelnek tartjuk, hogy a kormányzat fontosnak tartja a térség fejlődését, meg akarja
erősíteni ebben Elnök urat, ami egyébként közgyűlési elnökként is feladata a
közgyűlés új lehetőségeiből adódóan. De ha ez súlyozottabban jelenik meg, annak
nagyon örülünk. Ott a bizottsági vitában elhangzott, hogy nagy valószínűséggel,
nyilván a megbízónak illik beszámolni a végzett munkáról, tehát Elnök úr Miniszter
úrnak kötelessége lesz beszámolni. De hát minden ellenkező híresztelés ellenére
nemcsak a Miniszter úrnak fontos ez a tevékenység, hanem a megyének, a megyei
közgyűlésnek is, mert ugye erre irányul ez a tevékenység. Ezért javasoltuk, még
előterjesztői módosításban, Elnök úr most is megteheti, hogy ez a beszámoló kerüljön
be a munkatervbe, mert úgy gondolom fontos megbízatás, a megye érdekében történik,
jó ha tudjuk, milyen eredménnyel sikerül megvalósítani. Amennyiben ez bekerül, jó
szívvel tudjuk támogatni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő
úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen, a napirendnél kapott új információ alapján,
mely szerint az ez évi közmeghallgatás, az első jövő évi ülésünkön lesz megtartva, én
javaslom, hogy akkor a munkatervet egészítsük ki ezzel, most akkor illesszük be oda
utolsó pontként.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. A Kormos képviselő úr felvetésére: azért
nem került ez be a munkatervbe, mert korántsem biztos, hogy 2013-ban lezáródik ez a
megbízás, inkább egy folyamatos tájékoztatást nyújtanék, amikor éppen apropóját
érzem. Tehát ez nem munkatervi és tervezhető szinten történik, de természetesen a
pozitív hozzáállás meg van, nagyon szívesen, mert nemcsak az elvégzett munkáról
szeretnék tájékoztatást nyújtani, hanem a közgyűlést is ebbe a munkába be kell
vonnom. Tehát ez egy nagy együtt gondolkodás, és egy közös munka lesz.
Pasztorniczky képviselő úrnak a felvetését pedig természetesen támogatom, de a
közgyűlésen ezt most akkor módosító indítványként meg kell szavazzuk. A határozati
javaslatról történő szavazás előtt a két módosító indítványnak, tehát a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk módosító indítványának,
illetve Pasztorniczky képviselő úr módosító indítványának a szavazását kell
megejtenünk.
Elsőként kérem, szíveskedjenek szavazni a Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság módosító indítványának elfogadásáról.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a bizottsági
módosító indítványt.
Kérem, szíveskedjenek most szavazni Pasztorniczky képviselő úr módosító
indítványáról, mely szerint a Munkatervben a közmeghallgatás szerepeljen a februári
közgyűlésünk első napirendje előtt.. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a módosító
indítványt.
Kérem szíveskedjenek most szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról az előterjesztői módosítással, az elfogadott bizottsági módosító
indítvánnyal és az elfogadott képviselő módosító indítvánnyal együtt. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot az előterjesztői módosítással,
az elfogadott bizottsági módosító
indítvánnyal és az elfogadott képviselő
módosító indítvánnyal együtt.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
69/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. évi munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
Melléklet

2013. február 14. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattételi
részének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földvédelmi Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában maradt
vagyonelemekről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:

Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

7. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről
Előterjesztő:
Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről
Előterjesztő:
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati
és Közművelődési Intézet vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
10. Közmeghallgatás
11. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. január 25.

2013. március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés,
melyre külön program készül.
A program elkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2013. március 28. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár létrehozására és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság feladatainak ellátására
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
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Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:

Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat jelenlegi helyzetéről és
jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő:
Törő György, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezete elnöke
Meghívott:
Dr. Izsó István bányakapitány, MBFH Miskolci Bányakapitányság
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok tevékenységéről,
a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
5. Tájékoztató a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Irodájának tevékenységéről
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Előterjesztő:
Területi Irodájának Vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
7. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. március 8.

2013. április 25. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
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2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
3. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend
és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis- és középvállalkozásoknak a megye
gazdaságában betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyvállalatoknak a megye gazdaságában
betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
7. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Irodájának Vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
8. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. április 5.
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2013. június 27. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés 2013.
évi odaítélésére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok 2012. évi tevékenységéről, gazdálkodási helyzetük alakulásáról
Előterjesztő:
a gazdasági társaságok vezetői
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő: Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi
helyzetéről
Előterjesztő: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság igazgató
főállatorvosa
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi- és vendéglátóipar
helyzetéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási helyzetéről
Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
8. Tájékoztató a Miskolci Egyetem magyar felsőoktatásban és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében betöltött szerepéről
Előterjesztő: Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
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9. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
10. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
11. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. június 7.

2013. augusztus 20.
Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Rákóczi-lánc kitüntetés
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2013. szeptember 12. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
Alkotói Díja 2013. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
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Előterjesztő:

a Borsod Volán Zrt. vezetője,
a MÁV Zrt. vezetője
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
5. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. augusztus 23.

2013. október 23.
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott közgyűlésen kerül sor
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2013. november 14. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Meghívott:
könyvvizsgáló
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2014. évi belső
ellenőrzési tervére
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Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:

Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

4. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, regionális igazgató
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
5. Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda munkájáról
Előterjesztő:
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda Vezetője
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós Agrár- és vidékfejlesztési
támogatások folyósítása terén
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
7. Tájékoztató a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program
2007-2013 időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő:
Kormány Krisztián, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi:
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
8. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
9. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. október 25.

2013. december 12. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Erdélyi Örökség díj átadása
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi:
a bizottságok nem véleményezik
Kabinetiroda
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
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Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi
Programja megvalósításának folyamatáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a foglalkoztatás
bővítésének lehetőségéről
Előterjesztő:
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő:
Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervére
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Előterjesztő:
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
8. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
9. Előterjesztés a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati
célelőirányzatok kapcsán döntést igénylő ügyekről (NORDA, MTT)

fejlesztési
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Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
10. Közmeghallgatás
11. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. november 22.

8. napirend
Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztőt, Dr. Kovács János
Főjegyző Urat, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki az előterjesztést. Nem
tartja szükségesnek.
A jelentést véleményezték bizottságaink, elsőként a Foglalkoztatási Bizottságunk
elnökét kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr az
előterjesztést a Bizottságunk megtárgyalta, 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás elfogadta,
elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, a Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a jelentés
határozati javaslatát érdemi vita nélkül 18 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, a Társadalmi Bizottság
megbízott előadóját kérdezem.
Miklós Árpád: Tisztelt Elnök úr a Bizottságunk a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
70/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

9. napirend
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János, főjegyző
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként kérdezem Dr. Kovács
János Főjegyző Urat, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a javaslatot. Nem
tartja szükségesnek.
A javaslatot a Pénzügyi Bizottság véleményezte, kérem az elnökét, ossza meg velünk a
Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, Bizottságunk a határozati javaslatot érdemi vita
nélkül 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek elfogadásáról kérem,
szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
71/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása.
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
2013. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013.
évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:
2.

Dr. Mengyi Roland
értelem szerint

A Közgyűlés felhatalmazza a Főjegyzőjét, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési
tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
2013. december 31.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. napirend
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési
módosított „Helyzetértékelés” munkarészének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Koncepció

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Foglalkoztatási és a Pénzügyi
Bizottság véleményezték, kérem a Bizottság elnökeit ismertessék a bizottságok
véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a
tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, a Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a hétfői ülésén
tárgyalta ezt a napirendi pontot is, ezzel az anyaggal már foglalkoztunk az idén egy
alkalommal, akkor elég részletesen beszéltünk róla. A mostani előterjesztésben elég
világosan föl van sorolva melyik oldalon milyen jellegű változás volt az anyagon
keresztül, a környező megyékkel megtörtént az egyeztetés, ennek eredményeként
Bizottságunk 14 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja az
anyagot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr elsőként.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, valóban egy nagyon
részletes és reális helyzetképet kaptunk a kiegészítésekkel, az anyag tartalmát nagy
mértékben gazdagították és jó kiindulási pont. Amit kérdésként felvetettünk a
Bizottsági ülésen is, talán most is felvetődik, ez e tervezés módja, gyakorlata és a
majdani megvalósítási lehetőség közötti estleges probléma. Mire gondolhatok
konkrétan? A tervezés megyei szinten történik, látszik és szó volt róla itt is már, hogy
ezek a gazdasági, társadalmi folyamatok nem állnak meg a megye határainál. Ha csak
egy példát mondunk, nincs konkrét regionális tervezés vagy program, mondjuk a
Tisza-tó térségének turisztikai fejlesztésére, holott mondjuk Dél-Borsod turisztikai
tevékenysége vagy lehetőségei, ugye akár vendégmegtartó pozíciója nagy mértékben
függ vagy kapcsolódik ehhez. De lehet más hasonló témát is mondani. Tehát az egyik
ilyen felvetés, amire részben kaptunk is választ, hogy egy nagyon komoly megyeközi
egyeztetést igényel. A másik, hogy az Észak-magyarországi régiónak, ha a
területfejlesztési régió korábbi felállását nézzük - semmi ideológiai gondolat nincs
benne, csak technikai - kiderül, hogy valamilyen módon az érdekérvényesítés
szempontjából a térségnek és a régiónak össze kell hangolni ezeket a csomópontokat.
Ha az európai tervezési metódust nézzük, akkor az nem ismeri a megyei szintet,
regionális és országos szintet ismer, de ezt a formát nem ismeri. Milyen lehetősége van
a terv készítőjének, vagy regionális formában viszi tovább, de azt elvetette, vagy a
másik változat, hogy az egészet összegyúrja országos szintűvé. Ha országos szint,
nagy valószínűséggel a politikai stílus és gyakorlat, erre szavaznék, hogy ez lesz
belőle, abból az adódik, hogy ott egyéb, más szempontok is előtérbe kerülhetnek.
Magyarán szólva, ezzel az előkészítéssel, helyzetképpel természetesen egyetértünk, jó
az anyag, de nem látszik az a rendszer és mechanizmus még, és tévedjek, legyen így,
hogy ez meg fog történni, hogy a megyének és a régiónak a pozicionálása az országos
tervezésben hogyan történik meg. Éppen ezért köszönjük a kiegészítést, köszönjük az
anyag gondozóinak a szakmai munkát, a tartózkodásunk tulajdonképpen ezt az aggályt
mutatja, hogy az európai jelenlegi tervezési gyakorlati szabályrendszer, és ami itt van,
egy kicsit elmegy egymás mellett, de reméljük, hogy majd találkozik.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky képviselő úr, parancsoljon.
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Pasztorniczky István: Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, Bizottsági ülésen is
szóvá tettem, azért a jegyzőkönyv kedvéért most is elmondom. Mi nehezményezzük
azt, hogy a megye egyik legsúlyosabb problémájának számító, a cigány lakosság
állományát, illetőleg az ő helyzetüket bemutató adatok 2001-esek. Azt gondoljuk,
hogy egy ilyen fontos anyagnak friss adatokon kéne alapulni, tehát nem tudom, és ezt
kérdésként tenném fel, hogy mikor lesz lezárva az anyag, mikor lesz véglegesítve,
hogy a 2011. évi népszámlálási adatokkal lehetséges-e még ennek a korrigálása, ezek
az adatok publikálásra kerülnek. A másik téma, amit el szeretnék mondani, illetve még
mindig kérdés, hogy társadalmi véleményeztetésre kerül-e ez az anyag, nem tudom
van-e erre előírás, vagy helyi önkormányzati szinten társadalmi véleményezésre lesz-e
bocsájtva? Itt van-e erre mód, ezt azért kérdezem, mert nekem személy szerint is
lennének javaslataim, észrevételeim, amit a terjedelme okán, illetőleg mióta
megkaptuk ezt a módosító anyagot, nem volt idő rá, hogy írásba rögzítsem, de
szeretném, ha esetleg még figyelembe lehetne venni. Ezek az észrevételek részben a
korrekció hiányán alapulnak, másrészt pedig tárgyi dolgokat is hiányolok benne, kettőt
említenék meg, ami a saját szülőföldemet érinti. Az egyik árvizekkel erősen
veszélyeztetett megyei települések sorában a 21. oldalon található az anyagban,
Sárospatak nem szerepel ott, kicsit meglep engem, mert tudtommal Sárospatak is
veszélyeztetett térségbe tartozik, de lehet tévedek ebben. A másik, ami közvetlen
lakóhelyemet érinti, a 22. oldalon írja a történelmi időkből megmaradt jelentősebb
várakat: Diósgyőr, Szerencs, Sárospatak, stb. a sátoraljaújhelyi vár, ami az elmúlt
években került feltárásra, és amire büszkék vagyunk, hiányzik ebből a felsorolásból.
Már csak a reklám értéke miatt is szeretném, ha ide bekerülne, és vannak még további
hiányok, például a Tokaj történelmi borvidék neve se egészen pont ugyanaz, és a 6
darab világörökség helyszíne közül egy a tolcsvai Orémus Pincék hiányzik a
felsorolásból. Tehát ilyen jellegű problémáink vannak az anyaggal, és szeretném, még
ha ezeket be lehetne építeni, tehát kérdezem, hogy mikor lesz véglegesítve, lezárva az
anyag. Van-e mód még ilyen jellegű észrevételek beépítésére?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólását. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. A válaszok: ez egy
folyamatos tervezés, 2013 év közepéig le kell zárni a stratégiai anyagot, nemcsak a
helyzetértékelés, hanem a stratégiai tervet és a programozási szintig vitt fejlesztési
tervet is. Tekintve, hogy ezek között folyamatos kölcsönhatás van, ezért a
helyzetértékelés nyilván egy jó megalapozott, de mindig változtatható munkarész. Itt
elhangzott néhány felvetése, de bátran éljen a lehetőséggel és írásban tegye meg,
ugyanis a társadalmasítás folyamat ezt is jelenti. Igen, lesz társadalmasítás,
előterjesztés is írja a jogszabály, hogy milyen formában kell a fejlesztési tervet és
annak munkarészeit társadalmasítani, és nekünk is van, a Megyei Önkormányzatnak
egy terve erre, hogy a januári időszakban milyen fórumokon, milyen módon kerül ez
társadalmasításra. Kormos képviselő úr, a felvetése kapcsán, a tervezés lényege, hogy
az ágazati, fejlesztési elképzeléseket területi szinten integráljuk, ez a megye. Az, hogy
az irányító hatósági, vagy a közreműködői szervezet hogyan áll föl a programokhoz,
az teljesen irreleváns ebből a tekintetből, amíg tervezünk. Nyilván szükséges ennek a
tervezési modelljét is fölállítani, és ezen az NGM és NFM természetesen a brüsszeli
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szakértőkkel, és a bizottsági irányelvek alapján dolgoznak. Abban nincs teljesen igaza,
hogy a tervezés nem ismeri a megyei szintet, mert a NUTS III-as szintet is ismeri,
nemcsak a NUTS I-et és II-t, csak egészen más szinten jelenik meg. Azt viszont
lehetséges úgy kezelni, hogy akár önálló területi programként, egy-egy nagy operatív
programban, mint a Gazdaságfejlesztési operatív programban, ami várhatóan a
legmeghatározóbb a következő 7 éves ciklusban beemeljük, hiszen a bizottságnak is
fontos előírása, hogy önálló integrált területi programokat kell készítenünk, és a
megyei tervezésnek is ez a lényege, ez az egyik. A másik, hogy természetesen meg
van a fóruma: a Regionális Konzultációs Fórum, a megyei elnökök tagságával, ami a
megye határon átnyúló programokat kezeli, és természetesen van nekünk egy másik
fórumunk, az országhatáron átnyúló, a nemzetközi programok tervezésére.
Természetesen párbeszédben az országos tervezési szinttel, hiszen lényeges inputokat
kapunk onnan, és nekik is hozzá kell igazítaniuk a saját elképzeléseiket a mi
terveinkhez, tehát ez egy alulról fölfelé és fölülről lefelé való, folyamatos tervezés.
Egy mondat még az ideológiai kedvéért, ahogy megtette a jelzését, hogy van az a
kormányzat, ami centralizálja az irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti
feladatokat, igen, van, ez a Bajnai féle fölállított modell, ugyanis hiába hívták
Regionális Területfejlesztési Tanácsnak, önálló döntési hatáskörrel nem bírt, ha a
területi programokat nézzük, ugyanis többségben voltak a kormányzati szervek által
delegáltak. Ugyanis a centralizálás megtörtént a szocialista időszakban, csak annyival
volt rosszabb, hogy nem mondták ki, hanem próbálták egy Regionális
Területfejlesztési Tanács álcája mögé eldugni. Ami valóban területi programokat
hajtott végre, az a 98 és 2002 között lévő területi kis- és önkormányzati programok,
amiről még a mai napon is dönteni fogunk. Tehát hogyha már centralizációs,
decentralizációs ideológiai vitába bonyolódunk, akkor inkább erre hívom fel szíves
figyelmét.
Tisztelt közgyűlés előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek
elfogadásáról szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
72/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési koncepció módosított
„Helyzetértékelés” munkarészének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció módosított „Helyzetértékelés”
munkarészének elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:
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1. A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési
Koncepció módosított „Helyzetértékelés” munkarészét és azt a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés Elnöke
azonnal

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. napirend
Javaslat a „Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között
befogadó szervezetek kiválasztása” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: a javaslatot a Pénzügyi Bizottság
véleményezte, kérem a Bizottság elnökét ismertesse a véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, Bizottság a határozati javaslatot 21 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 21 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
73/2012. (XII. 20.) határozata
Tárgy: a Europe Direct hálózat információs központjait 2013-2017 között befogadó
szervezetek kiválasztása című pályázat benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Europe Direct hálózat
információs központjait 2013-2017 között befogadó szervezetek kiválasztása című
pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés támogatja a Europe Direct hálózat információs központjait 20132017 között befogadó szervezetek kiválasztása című pályázat Európai
Bizottsághoz történő benyújtását.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt pályázatot
készíttesse el, és gondoskodjon annak 2013. január 3. napjáig történő
benyújtásáról.
3. A Közgyűlés a támogatás elnyerése esetén 15.315 € összegnek megfelelő saját
forrást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a tevékenység megvalósítására biztosít.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve 2013. január 3.

A közgyűlés zárt ülésen folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készül.
A zárt ülést követően folytatódik a nyilvános ülés.

15. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egyetlen felhívást engedjenek meg nekem.
Felhívom a Tisztelt Közgyűlési Tagok figyelmét arra, hogy mint minden évben a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget kell tenni. A Nyomtatvány-minta
elektronikus úton a múlt hét pénteken megküldésre került. Kérem, hogy a
vagyonnyilatkozatokat 2013. január 31. napjáig a Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztályon („A” épület földszint 30. számú helyiségben) szíveskedjenek leadni.
Tisztelt közgyűlés, ezennel a mai közgyűlést bezárom. Mindannyiuknak áldott, békés
karácsonyt kívánok, és sikerekben, közgyűlésekben gazdag új esztendőt kívánok.
Köszönöm szépen a munkájukat!

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

